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Syftet med studien är att fördjupa kunskapen om ungdomars upplevelse av sammanhang i en 
miljöterapeutisk relation. Under adolescensen måste många avgörande beslut fattas som 
påverkar hur det framtida livet som vuxen blir. Ungdomar med psykosocial problematik kan 
sakna de inre och yttre resurser som krävs för att hantera dessa val konstruktivt. Dessa 
ungdomar kan ofta hjälpas genom att göras delaktiga i en miljöterapeutisk verksamhet. 
Möjlighet att ingå i en relation med dess personal avser att hos ungdomarna skapa insikt om 
strategier i att hantera livet konstruktivt. Avsikten med denna studie är att öka kunskapen om 
vilka faktorer det är i relationen som ger ett utvecklingsmässigt gynnsamt utfall för den unge. 
Studien består i en kvalitativ del med empiri bestående av sex ungdomar med erfarenhet av 
deltagande i miljöterapeutisk verksamhet. Dessa intervjuades utifrån en halvstrukturerad 
intervjuguide med öppna frågor. I studien ingår också en kvantitativ del i form av ett 
KASAM-formulär. Resultatet indikerar att konkret stöd och delaktighet i aktiviteter där 
relationer bildas är en betydelsefull påverkansfaktor. Delaktighet i mathantering har visat sig 
varit särskilt viktigt. 
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Abstract 
The relation - a path to coherence? A qualitative study of youths experience of sense of 
coherence. 
32 pp. 
Authors: Tova Heiniemi, Sirje Karjel 
Supervisor: Åsa Källström Cater 
 
This study aims to enhance the knowledge of young people’s experience of sense of 
coherence when relationally involved with the personnel in residential care. During 
adolescence choices have to be made that crucially influence the forthcoming adulthood. 
Youths with problems concerning psychosocial aspects of life may lack appropriate inner and 
outer resources required in dealing with such choices constructively. Adequate help 
addressing those young individuals is engaging them in residential care treatment. Accessing 
them to relations with personnel aims to render them insights in handling their lives using 
constructive strategies. The purpose of this study is to increase knowledge of what factors in 
those relationships helps the young individual to a positive developmental outcome. The 
approach of the study is mainly qualitative and was conducted through semistructured 
interviews with six young respondents who had been engaged in residential care treatment. 
The study also involves a quantitative element consisting of a standardized SOC-form. The 
results indicates that obvious support and participation in activities where relationships 
emerge is of substantial influence. Participation in preparation of the food is of significant 
importance.  
 
Keywords: Residential care treatment, youth, SOC, relationship 
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Introduktion 
Behovet av kunskaper om ungdomars upplevelse av miljöterapeutisk verksamhet är viktig för 
att behandling av ungdomar ska ge gynnsamt resultat. Kommunerna har lagstadgad skyldighet 
enligt Socialtjänstlagen att tillgodose goda levnadsvillkor för ungdomar. För alla ungdomar 
fungerar det inte alltid tillfredställande. Ämnet för denna undersökning är därför ungdomar, 
där just tonårstiden kan vara en besvärlig tid för många. Det är mycket som händer, både 
fysiskt och psykiskt i utvecklingen mot att bli vuxen.  
 
Ungdomarna ska under denna tid lämna trygghet och uppnådda erfarenheter från dagis, 
förskola och grundskola, börja i gymnasiet, bli vuxen och finna nya roller i samhället de växt 
upp i. Under denna tidsperiod tenderar föräldrar att inte vara så viktiga. Von Tetzchner (2005) 
menar att det finns en funktion med ungdomsåldern som innebär att barnaåldern slutförs och 
då kursen för vuxenlivet stakas ut. 
 
Ungdomar som befinner sig mitt i tonåren har avgörande val att göra inför sin framtid. De ska 
i 15-årsåldern välja gymnasieprogram som de tror ska lägga den lämpligaste grunden till sitt 
framtida yrke. Det är svåra beslut som tynger ungdomarnas axlar om de inte är på det klara 
med vilken inriktning de ska välja. De befinner sig också i en tid där de byter från grundskola 
till gymnasium, de byter klasskamrater och förändrar sina relationer. Många ungdomar kan 
uppleva all denna förändring som nära nog kaotisk. De kanske inte tidigare har haft större 
problem, men just denna händelserika tid, med både fysiska och psykiska förändringar, kan 
medföra att ungdomen kanske förlorar fotfästet och därmed den trygghet de upplevt präglat 
barndomen. De närmar sig vuxenåldern, med dess nya roller och situationer, med stora steg.  
 
Von Tetzchner relaterar till Robert Kegans som påstår att identitetsbildning handlar om ”att 
konstruera personlig mening” (s.603) vilket innebär att individen tolkar sociala sammanhang 
och relationer till andra människor. Dessa tolkningar skapas, förloras, förkastas varefter nya 
tolkningar bildas. Allteftersom åldern ökar, växer också det sociala sammanhang som 
individen anser sig tillhöra. Bildandet av en identitet är en genomgripande process, där 
mening och sammanhang skapas och omskrivs i den fysiska och sociala omvärlden. Individen 
finner där olika modeller av tillhörighet i samhället. Avgörande för identitetsbildningen är hur 
individen tolkar och reagerar på sociala händelser, inte vad som objektivt sett händer. Kegans 
menar att identitetsprocessen är en del av den personliga och sociala utvecklingen genom 
småbarnsåldern och under hela livet, där ungdomsåldern kan vara avgörande för de olika 
sammanhang som individen träder in i som vuxen (Von Tetzchner, 2005).   
 
Ungdomarna väljer mitt under adolescensen gymnasieprogram som får stor betydelse för 
ungdomens framtid. Ungdomarnas tidigare upplevda sammanhang kan i denna turbulens 
förloras, då barndomen övergår till vuxenlivet. Ungdomar kan i en ny tillvaro, som ibland 
medför byte av skola och klasskamrater, finna att de inte längre ser en tydlig mening med 
skolan eller livet. Alla dessa förändringar som sker, kan göra att ungdomarna känner sig 
desorienterade och upplever osäkerhet och oro inför skolan och livet. Sacipovie och Neikter 
(2007), har funnit att ungdomar kan uppleva förvirring, osäkerhet och oro, inför inträdandet i 
vuxenlivet. En medvetenhet behöver därför finnas om att ungdomar som grupp kan behöva 
ytterligare stöd från skola och samhälle, under denna period av förändringar (Sacipovie, 
Neikter, 2007).  
 
De flesta genomgår ändå denna fas av i sina liv på ett relativt smärtfritt sätt. Trots att denna 
övergång från barndomen till vuxenlivet kan medföra viss problematik, fungerar många 
ungdomar på ett sätt som bra förbereder dem för att liv som välfungerande vuxna. För vissa 
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ungdomar ser bilden dock annorlunda ut. De tycks sakna de inre och yttre verktyg som 
behövs för att fungera på ett socialt kompetent sätt i relation med sin omgivning.  
 
En strategi att hjälpa dessa ungdomar är kommunala verksamheter i form av 
öppenvårdsverksamhet inom socialtjänstens ramar där behandling ofta bedrivs enligt 
miljöterapeutiska riktlinjer. 
Miljöterapi innefattar, enligt Jönsson och Jönsson (1999), fyra faser. Grundläggande för 
denna metod är fasta ramar och struktur vilket präglar hela verksamheten. I relationerna med 
personalen får ungdomarna tillgång till vuxna som fungerar som positiva identifikationsobjekt 
som har förmåga att visa auktoritet genom tydlig gränssättning. Väsentligt är också att dessa 
relationer innehåller värme och trygghet. I relationen med personalen uppstår dialoger och i 
dessa möts ungdomarna i en här-och-nu-situation. Det ställs krav på ungdomarna och de 
tränas i gränssättning, ansvarstagande för egna handlingar, konfliktlösning, hantering av med- 
och motgångar, självkontroll och så vidare. Jönsson och Jönsson beskriver den första fasen 
som den relationslösa fasen, där viktiga aspekter är att bilda en trygg bas och införskaffa 
kunskaper om ungdomen, med hjälp av verksamhetens ramar. 
 
Nästa fas är konflikt- och konfrontationsfasen. Ungdomarna har tidigare haft strukturer som 
försvar mot ett eget jagutvecklande genom att kapsla in sitt känsloliv: Målet är nu att 
ungdomen i konfliktfasen ska upptäcka sitt inre egna rum för bearbetning och reflektion, med 
syfte att luckra upp det skyddande pansaret. Miljöterapeuten försöker i detta skede erbjuda 
ungdomen redskap för insikt och möjlighet till bearbetning genom att finnas till hands och 
hjälpa ungdomen att återgå till verksamhetens ramar. I fasen kan nu destruktiviteten ha 
avtagit, men det är av vikt att fortsätta hjälpa ungdomen vidare i sin utveckling med att lösa 
upp försvarsstrukturer för att ge möjlighet till insikt och bearbetning.  
 
Tredje fasen är omhändertagande fasen, där nu större delar av den tidigare försvarsstrukturen 
minskat, och relationerna med kontaktpersonerna är av största vikt. Nu börjar ungdomens inre 
liv kunna möta det yttre livet, med större förmåga till egen härbärgering med omgivningen till 
hjälp att ge ungdomen en förmåga till sammanhang. Ungdomen utvecklar sin personliga 
integritet under djup ångest, men det ger ungdomen möjlighet att se sig själv och omvärlden 
med nya perspektiv. Med detta får ungdomen vägledning till sina egna och närhetens 
reaktioner och för hur den själv kan förhålla sig med förståelse till olika situationer. Att förena 
erfarenheter till allmän kunskap ger ungdomen ett sammanhang. Miljöterapeuten har i denna 
fas hjälpt ungdomen att sätta ord på det som sker, som har hjälpt ungdomen att få ett språk för 
sitt inre liv, och som bidrar till en utveckling av ungdomens egna personliga identitet.  
 
Nyorienteringsfasen är den fjärde och sista fasen, Under dessa processer går ungdomen från 
förnekande och avbildning till en karaktär där möjlighet finns för ett inre liv som kan bära 
helheter och som uthärdar ett sammanhang. Jönsson och Jönsson menar avslutningsvis att när 
ungdomen börjar utveckla ett inre rum, så utvecklas också ungdomens jag-funktioner med 
förmågor som att kunna kontrollera impulser, vänta och anpassa sig till hur världen är 
(Jönsson & Jönsson 1999).  
 
Relationen mellan ungdom och personal är en förutsättning för att förändringsprocessen hos 
ungdomen kan äga rum. Önskvärt är dock att få en fördjupad kunskap om vad det är i 
verksamheten där relationen mellan ungdom och personal uppstår som möjliggör en 
förändring hos den unge. Detta blev alltså vad denna studie ämnar undersöka. För att vidga 
förståelsen inkluderades en ytterliggare aspekt. Denna är ungdomars känsla av sammanhang 
enligt Antonovskys KASAM-begrepp. Motivering till inkluderande av KASAM-begreppet 
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kan förklaras med att det under miljöterapeutisk behandling sker en förändringsprocess där 
individen upplever att jaget ingår i ett sammanhang. KASAM (Antonovsky, 2005) är 
sammansatt av Känsla Av SAMmanhang och innebär att huruvida en människa upplever en 
känsla av sammanhang är beroende av att denna upplever sin tillvaro som meningsfull, 
begriplig och hanterbar. 
 
En människa som har en hög KASAM äger en förmåga att klara påfrestningar utan att ta 
nämnvärd skada (Antonovsky, 2005). En nyfikenhet väcktes således, om vistelsen i en 
miljöterapeutisk behandling, bidrar till en ökad upplevelse av känsla av sammanhang hos 
ungdomarna, genom relationen som ungdomarna får med personalen. Dock framstod det 
relevant att även inkludera interaktion då ämnet involverar relationer och adolescens vilket 
innebär att de unga befinner sig i en fas då identiteten utvecklas ytterliggare. Detta blev 
tillsammans med ungdomarnas upplevelse av sammanhang de aspekter som valdes att 
studera. Målet med undersökningen är att få ytterliggare kunskap om ungdomarnas upplevelse 
av en miljöterapeutisk verksamhet. Att nå kunskaper om ungdomars upplevelse av behandling 
är av vikt, då ungdomars situation är något som angår samhället i helhet. Ungdomstiden är 
också avgörande för hur vuxenlivet blir.  
 
För oss kvarstår fortfarande en del obesvarade frågor, bland annat vad som kan vara 
betydelsefullt för att ungdomar ska känna sammanhang i tillvaron. Ökad kunskap önskas 
därför om vad det är som främst bidrar till att en förändringsprocess kommer till stånd för 
ungdomar med problematik. Dessa funderingar har bidragit till formulerandet av 
nedanstående syfte.  

Syfte 
Syftet är att fördjupa kunskapen om ungdomars upplevelse av KASAM, - känsla av 
sammanhang efter att ha varit del av en miljöterapeutisk relation.  

Det aktuella kunskapsläget 
En studie av Ek och Feldtman (2006) visade att könstillhörighet inte har betydelse för 
behandlingsresultatet i institutionell miljöterapi. Undersökningen fokuserade bland annat på 
relationerna med personalen. Ungdomarna uttryckte stor komplexitet då de beskrev sina 
upplevelser av miljöterapin och dess olika element. Någon signifikant skillnad mellan könen 
påvisades inte av studien. De fanns men var inte påfallande. Vanligare var likheterna mellan 
könen. Kön tenderar inte att i större omfattning än andra personlighetsdrag påverka hur 
ungdomarna upplever behandlingen (Ek & Feldtman, 2006). 
 
Kvaliteten på relationen har visat sig ha betydelse för vilket utfallet blir för den unge. Detta 
visade resultatet av den studie som Spencer (2007) genomförde och som syftade till att 
undersöka hur relationen mellan en ungdom och en vuxen mentor bör vara beskaffad för att 
generera gynnsamma följder resultat för den unge. De kvalitativa aspekterna består ibland 
annat i att relationen måste vara konsistent och pågå under minst ett år. Att mentorskapet även 
kännetecknas av äkthet, engagemang och empowerment är också viktigt. 
 
Spencers studie beskriver vikten av komponenternas betydelse i relationer. Intervjuer har i 
den studien delvis genomförts parvis. Vid första tillfället har den ena deltagaren väntat, medan 
partnern har intervjuats enskilt. Vid det andra tillfället genomfördes intervjuerna med både en 
vuxen och en ungdom tillsammans (Spencer, 2007). Sådant förfarande ter sig något tveksamt, 
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då vetskap om att den andra parten befinner sig utanför, kan innebära påverkan av den 
intervjuade.  
 
En studie av Sacipovie och Neikter (2007) avsåg att undersöka hur ungdomar såg på sin 
framtida sysselsättning och vad samhället erbjuder i deras strävan att nå sitt mål. Resultatet 
visade att mönster av oro inför framtiden primärt inte handlar om vad man vill göra, utan 
snarare om hur man ska nå dit. Studien menar att denna oro gör att individen hamnar i ett 
tillstånd av desorientering (Sacipovie och Neikter 2007). 
 
En studie (Cárdenas 2006) syftade att undersöka huruvida ungdomar upplever att deras känsla 
av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet påverkas av drogförebyggande insatser 
genom socialtjänsten. Resultatet visade att insatser som sattes in påverkade ungdomarnas 
känsla av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Resultatet belyste också att om 
föräldrarna inte är tillgängliga, kan ungdomarna, om de känner tillit till personalen i den 
verksamhet där insatserna initieras, hos dem finna stöd och resurser (Cárdenas 2006).  
 
Ungdomarna i Cárdenas studie deltog i huvudsak inte i verksamheten på frivillig basis. 
Avsikten med denna studie är att ta del av ungdomars upplevelse och där deltagandet i 
verksamheten varit frivillig och på egen önskan.  
 
En studie av Birgersdotter (2007) genomfördes med syftet att undersöka hur ungdomar, som 
tidigare bott på behandlingshem och numera har ett eget boende, upplevde tillvaron som 
begriplig, hanterbar och meningsfull i enlighet med Antonovskys KASAM-begrepp. 
Birgersdotter har dock använt sig av en integrerad KASAM-modell. Slutsatsen blev att 
ungdomars KASAM kan utvecklas och förändras genom erfarenheter och då de går in i 
vuxenvärlden. En slutsats var även att mycket i ungdomarnas berättelser tydde på att deras 
KASAM skulle ha visat sig svagare om de svarat på frågorna i ett tidigare stadium 
(Birgersdotter, 2007).  
 
I en artikel av Pinkerton och Dolan (2007) redovisas bland annat att ungdomar, då de är 
målgrupp för stödjande insatser, rapporterar att de även upplever konkret och praktiskt stöd 
som mycket värdefull. Sådan hjälp kunde bestå av skjuts till olika aktiviteter, påminnelser vid 
bokade tider, att delges kunskaper i att laga mat och hjälp med läxläsning (Pinkerton & Dolan, 
2007).  
 
Tidigare forskning i form av en longitudinell studie av Huurre, Eerola, Rahkonen och Aro 
(2006) med syfte att undersöka om socioekonomisk tillhörighet hade betydelse för tillgång till 
socialt stöd och huruvida ett sådant samband påverkade benägenhet för depression som 
vuxen. Evidens indikerade att låg grad av socialt stöd hade större inverkan på depression 
bland undersökningssubjekt i lägre socioekonomisk grupp. En viktig slutsats, menar Huurre  
et al. är att det är av stor vikt att uppmärksamma resurser, såsom socialt stöd i preventiva 
program samt inom behandling, med fokus lagt på personer i lägre socioekonomiska grupper 
(Hurre et al. 2006).  
 
Springer, Parcel, Baumler och Ross (2005) fann i sin studie, som undersökte ungdomar i El 
Salvador, att stödjande sociala relationer i familj och i skola kan ha skyddande effekter på ett 
antal av ungdomars riskbeteende. Denna studie visar att en relation mellan upplevt socialt 
föräldrastöd och uppfattat socialt sammanhang i skolan kan generera riskbeteenden hos 
ungdomar. Skillnader fanns även i de riskbeteenden som uppvisades av de olika könen.  
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Springer et al. anser att denna studie belyser vikten av stödjande sociala relationer angående 
ungdomars riskbeteende och föreslår att stödfamiljer och skolor kan verka olika för kvinnliga 
och manliga studenter i El Salvador (Springer et al.2005). 
  
Studien av Springer et al. lyfter fram vikten av socialt stöd då det gäller ungdomar och 
riskbeteende och förslår att detta skall utformas olika med hänsyn till kön. Studien är dock 
genomförd i en kulturell kontext som i vissa avseenden är olik den svenska. Detta kan 
minimera lämpligheten att okritiskt applicera samma tankegångar fullt ut till svenska 
förhållanden. Könsskillnader skall alltid medvetandegöras men detta bör göras med hänsyn 
taget till aktuell kontext. Denna studie om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang 
anträds förutsättningslöst då det gäller kön. Anledningen är att undvika att ett sådant 
perspektiv begränsar perceptionen av ungdomarnas upplevelse och som därmed också kan 
påverka tolkningen.  
 
I en studie av Wolley och Bowen (2007) undersöktes hur antalet stödjande vuxna och 
vårdgivare i hemmet, skolan och i närområdet relaterades till skolengagemang i tidig 
adolescens. Resultatet visade att studenter som rapporterar tillgång till stödjande vuxna i sina 
liv, också rapporterar högre grad av engagemang i sin skolgång.  

Tolkningsram 
Ett antal teorier till studien har valts. Utgångsläget var att då de utvärderingar som genomförts 
tidigare av Floragruppens verksamhet visat positivt utfall önskades en vidgad förståelse om de 
mekanismer som genererat detta resultat. Patel och Davidsson (2003) påpekar att studieobjekt 
såsom samhälle och människor är dynamiska vilket medför att det ter sig mer lämpligt med ett 
teoretiskt ramverk med bredare spektra i syfte att beskriva och förklara sådana objekt (Patel & 
Davidsson 2003). Detta ledde till ett antagande att ett flertal teorier behövdes för att nå 
förståelse av dessa fenomen.  
 
I miljöterapeutisk verksamhet pågår interaktioner mellan personal och ungdomar där 
relationer uppstår. Ungdomstiden är en tid då utveckling till att bli vuxen pågår och en 
identitet för detta formas vilket kan leda till att ungdomen så småningom upplever 
sammanhang. Utifrån syftet där fördjupad kunskap önskas om ungdomar som har deltagit i en 
miljöterapeutisk verksamhet valdes ett antal teorier som tillsammans bildar ett teoretiskt 
ramverk. Ingående i detta är ekologisk utvecklingsteori, interaktionistiska perspektiv och 
Antonovskys KASAM-begrepp. Den ekologiska utvecklingsteorin ansågs vara viktig då den 
åskådliggör bildandet av relationer och den dynamik de genererar i de system i vilka en 
människa ingår. De interaktionistiska perspektiven valdes då dessa klargör betydelsen av hur 
andras uppfattning påverkar individens uppfattning om sig själv. Detta aktualiserar begreppet 
signifikanta andra. I den miljöterapeutiska behandlingen förmodas ungdomarna erhålla en 
ökad känsla av sammanhang varpå Anonovskys KASAM-begrepp anses relevant.   

Ekologisk utvecklingsteori 

Bronfenbrenner (1979) erbjuder ett teoretiskt perspektiv för mänsklig utveckling, där 
människan utvecklas genom interaktion med omgivningen. Bronfenbrenner menar att det 
finns tre nivåer av ekologisk omgivning, där den första kan förstås som en uppsättning med 
strukturer. Han liknar detta med en rysk docka, där den inre graden omedelbart innefattar 
personen som utvecklas. Bronfenbrenner hävdar ytterligare en nivå, där man för att se 
människans utveckling, behöver titta på relationer mellan enskilda omgivningar, där det som 
sammanbinder kan vara avgörande för utveckling. Ett barns förmåga att lära kan vara 
beroende av hur bindningen mellan hem och skola ser ut. Till och med mer än på hur barnet 
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lär sig i skolan. Han nämner även en tredje grad av ekologisk omgivning där mänsklig 
utveckling påverkas av händelser som sker även om personen inte är närvarande 
(Bronfenbrenner 1979).  
 
Bronfenbrenner menar att vad som påverkar beteende och utveckling är omgivningen, snarare 
som den uppfattas, mer än hur den objektivt existerar. Ett grundläggande element av 
strukturens analys är dyaden. Bronfenbrenner menar att om en person i en dyad genomgår 
utveckling i en process, så gör den andra personen det också. Genom denna förståelse av 
relation ger den ledtrådar till förståelse för utveckling. Därtill kommer också en systemmodell 
med omedelbara situationer som sträcker sig bakom dyaden och har betydelse för utveckling. 
Han menar att en dyads kapacitet är en effektiv kontext för mänsklig utveckling. Dyaden är 
avgörande för närvaro och involverar deltagande av en tredje person såsom släktingar, vänner 
och grannar. Bronfenbrenner menar att om denna tredje part saknas, eller om den söndrar mer 
än är stödjande, kan utvecklingsprocessen, sedd som ett system, kollapsa, precis som en 
trebent stol, som är lättare att stjälpa om ett ben är trasigt eller kortare än de andra. 
Bronfenbrenner menar att en människas utveckling handlar i första hand om huruvida 
aktiviteter genomförs med andra. Att aktivt delta i en handling fungerar inspirerande för en 
människa mer än att endast exponeras för andras handlingar. Ett aktivt deltagande stärker 
individen att självständigt initiera handling (Bronfenbrenner 1979). 
 
Då det gäller det nyfödda barnet menar Bronfenbrenner att mikrosystem i den närmaste 
domänen har fokus på uppmärksamhet och av utvecklande aktivitet vilka inledningsvis 
tenderar att vara begränsad till händelser, personer och objekt som direkt påverkar den 
nyfödda. Efter en tid utvecklas hos barnet en medvetenhet om de olika systemen som utvidgas 
att omfatta mikro-, meso-, exo- och makrosystemen. Bronfenbrenner menar att alla dessa är 
strukturer av ekologiska omgivningar där aktiviteter, roller och relationer är tre faktorer som 
utgör bestämda element av mikrosystemet (Bronfenbrenner 1979).  
 
Bronfenbrenner definierar mänsklig ekologisk utveckling som en ömsesidig 
anpassningsprocess där en aktiv och växande människa lever och förändras av egenskaperna i 
de omedelbara händelserna. Där omfattar mikrosystemen mönster av aktiviteter, roller och 
mellanmänskliga relationer upplevda av den utvecklande personen. Bronfenbrenner menar att 
en ekologisk övergång sker när en omgivning förändras genom olika händelser. Han menar 
vidare att utveckling inte sker i ett vakuum, utan inbäddas och uttrycks alltid genom beteende 
i särskilda kontexter av omgivningen. Bronfenbrenner gör gällande flera kännetecken för 
utveckling. Ett av kännetecknen är att utveckling involverar en förändring i personens 
karaktär som varken är kortlivad eller situationsbunden, utan har kontinuitet över både tid och 
rymd. Utveckling tar samtidigt plats i två domäner; iakttagelseförmåga och handling 
(Bronfenbrenner 1979). 
 
Bronfenbrenner beskriver en slags aktiviteter. De uppfattas ha en mening av deltagarna i 
omgivningen. Även om dessa aktiviteter kan ske i ensamhet, kan en del nödvändigtvis 
involvera interaktioner med andra människor. Barn tillbringar i särskild hög grad tid med 
vuxna eller kamrater. Till en början tenderar dessa att vara dyader, och involverar endast en 
person i taget, men utvecklas sedan till omfatta flera personer (Bronfenbrenner 1979).  
 
En relation är gällande då en person i en omgivning visar uppmärksamhet till, eller deltar i en 
aktivitet med en annan. Bronfenbrenner beskriver en förenad aktivitetsdyad som innebär att 
två deltagare känner igen sig som att de gör något tillsammans, vilket inte behöver betyda att 
de gör samma sak. De kompletterar varandra, som delar av ett integrerat mönster. Det kan till 
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exempel vara en förälder och barn som läser en bok. En förenad aktivitetsdyad innebär 
särskilt gynnsamma villkor för inlärning och ökad motivation att fullfölja och fullända 
aktiviteten, när deltagarna inte längre är tillsammans. En dyadisk relation innebär 
ömsesidighet, särskilt om det sker i förenad aktivitet, där A påverkar B och tvärtom, vilket 
innebär maktbalans. Bronfenbrenner menar att den optimala situationen för inlärning och 
utveckling är där makt gradvis skiftar i favör till den utvecklande personen. Detta innebär att 
denne ges möjlighet att tränas i att ha kontroll över situationen. Dyader lägger grunden för 
motivation till inlärning och styrning av kursen av utvecklingen. Det har skett ett skifte i 
maktbalans till favör för den utvecklade personen (Bronfenbrenner 1979).  

Ett interaktionistiskt perspektiv 

Ur ett interaktionistiskt perspektiv uppstår individens identitet till följd av de relationer denne 
har till andra människor. Relationer till andra människor är alltså avgörande för att individen 
ska uppleva sig ha en identitet. Hur denne ser på sig själv bottnar i internaliseringen av de 
olika relationerna. Via kommunikation i relationerna förmedlar individen hur denne upplever 
sig själv och mottar även i denna kommunikation huruvida den sociala omvärlden bekräftar 
eller avvisar detta. Att få sin självbild övervägande bekräftad leder till att individen erhåller en 
stadigt förankrad identitetsuppfattning. Problem och motgångar som uppstår förmår inte ändra 
detta faktum. Om individens självbild övervägande avvisas eller definieras på ett inkongruent 
sätt blir följden att identiteten blir oklar, diffus och ofri. Med ofri avses att tankar, känslor, 
behov och önskningar styrs av omgivningen (Lundsbye et al. 2000). 
 
Frihet innebär inte att vara oberoende av omgivningen då relationerna är nödvändiga för att få 
en identitet. Att vara oberoende av sin omgivning skulle innebära ett en människa var helt 
avskuren från alla sinnesintryck vilket vid försök visat sig leda till psykisk ohälsa. En 
människa som vill vara fri från andra människors påverkan bemödar sig om just detta. Denne 
minimerar då sin kommunikation till sin omgivning i så hög grad som möjligt genom att 
förneka kommunikationen och relationerna. Vad som då händer är att beroendet till andra 
istället förstärks då identiteten inte utvecklas. Om en människa ska kunna agera och tänka fritt 
måste denne ha en stark uppfattning om sin egen identitet. Denne måste alltså ha relationer 
och kommunikation till andra människor. Relation och kommunikation är avhängigt 
strukturella element vilket påverkar position, beteende och upplevelse. För att en individ ska 
vara fri måste denne ha en identitet vilket i sin tur fordrar struktur (Lundsbye et al. 2000). 

Symbolisk interaktionism 

Charon (2001) menar att avgörande för människans möjlighet att vara social är hennes språk. 
Detta ger henne tillgång till symboler. Tillgång till ett symbolspråk möjliggör komplexiteten i 
människors sociala liv. Enligt symbolisk interaktionism är det via vår interaktion med andra 
människor vi blir medvetna om vilka vi är. Ursprungligen har inget i vår omvärld en 
inneboende mening i sig själv. Allt i vår omvärld får den mening människor tillskriver det. 
Denna mening skapas kontinuerligt i människors sociala interaktion. Av detta följer att 
mening kan omförhandlas då människor tolkar och definierar på varierande sätt. Individens 
sätt att se att se på sig själv är även det skapat i kommunikation med andra. Människans 
individualitet danas ur hennes socialitet (Charon 2001).  
 
Spädbarn har ingen känsla av ett eget själv men barnets närmaste agerar mot barnet på ett 
sådant sätt att barnet börjar varsebli att det är att objekt, avskilt från andra. Även barnets 
kognitiva förmåga att uppfatta och förstå sin tillvaro har uppstått ur de relationer barnet ingår 
i. Då olika människor tillskriver objekt olika mening följer av detta att barns sätt att uppfatta 
sig själv kan variera. När barn lär sig använda ord internaliserar de den mening olika objekt 
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och företeelser har. Detta sker genom interaktion med de viktigaste människorna i deras liv, 
de så kallade signifikanta andra. De är oftast föräldrarna men kan även vara andra. De 
signifikanta andra är de förebilder vars beteendemönster barnet införlivar och gör till sitt eget. 
Hur dessa ser på och förhåller sig till världen blir också det sätt som barnet ser på och 
förhåller sig till världen. Detta sker genom det så centrala rollövertagandet. Genom detta kan 
barnet träda in i en annan människas roll och se på sig själv och världen från andra perspektiv. 
Detta är en meningsskapande process som möjliggörs av de signifikanta andra (Charon 2001).  
 
För att kunna samarbeta och fungera väl i större grupper fordras dock att individen kan 
positionera sig i relation till mer komplexa grupper av människor. Det är då nödvändigt att 
kunna se på världen utifrån olika typer av grupperspektiv. Alla de grupperingar omvärlden 
består av kan införlivas under begreppet den generaliserade andre. Detta är hela det 
omgivande samhället med all dess uppsättning regler och perspektiv som individen definierar 
det. Även detta internaliseras hos individen och denne agerar enligt det handlingsmönster det 
via internaliserandet gjort till sitt. Enligt denna teori är identiteten den idé individen har om 
sig själv. Identiteten är också en process – en hela tiden pågående utveckling. Identiteten 
anses vidare bestå av många olika identiteter som alla är viktiga i förhållande till vilka vi 
interagerar med. Det centrala med identiteten är att den uppkommer genom social interaktion. 
Det är via dessa de formas, upprätthålls och ändras. Formandet av identiteten sker genom 
förhandlingsprocesser. Det är genom andras handlingar vi blir påminda om vilka vi är och det 
är genom våra handlingar andra påminns om vilka vi är (Charon 2001). 

KASAM – känsla av sammanhang 

Kasambegreppets upphovsman är den medicinske sociologen Aaron Antonovsky (2005). 
Bakgrunden till begreppet bottnar i att han ställde frågan varför vissa människor hade en 
förmåga att genomleva motgångar utan att lida någon nämnvärd skada. Istället för att utifrån 
ett patogent synsätt ställa frågan varför vissa människor blir sjuka ville han utgå från ett 
salutogent synsätt och ställde frågan: Varför lyckas vissa människor hålla sig friska? Han 
fokuserade därmed på hälsans ursprung (Antonovsky 2005). 
 
När han analyserade resultat vid en studie rörande överlevande från koncentrationsläger 
noterade han att förvånansvärt många människor var vid tillfredsställande fysisk och psykisk 
hälsa. Antonovsky insåg att vissa människor har mer motståndskraft mot spänningsskapande 
stressorer. Via en arbetshypotes bestående av generella motståndsresurser såsom jagstyrka, 
ekonomiskt välstånd, social och kulturell stabilitet med mera utvecklades begreppet känsla av 
sammanhang (KASAM). Detta består av de tre komponenterna begriplighet, hanterbarhet och 
meningsfullhet (Antonovsky, 2005).  
 
Antonovsky menar att begriplighet avser huruvida individerna upplever inre och yttre stimuli 
som logiskt rimliga. Informationen som mottas äger en tydlig struktur som möjliggör 
förståelse. Även då en människa med hög känsla av begriplighet möter motgångar äger denne 
en förmåga att förnuftsmässigt inse varför de sker. Motgångarna upplevs inte som kaotiska 
och slumpmässiga. Denne individ är tryggt förankrad i vetskapen om att de stimuli dennes 
framtid medför kommer även de att vara begripliga (Antonovsky 2005).  
 
Den andra komponenten i KASAM är hanterbarhet. Den innebär i vilken grad individen 
upplever att denne har tillgång till resurser med vars hjälp motgångarna kan göras hanterbara. 
En hög känsla av hanterbarhet bidrar till att tillvaron övervägande upplevs som möjlig att 
kontrollera. Svåra händelser kan ske men verktyg finns att på ett adekvat sätt hantera dessa 
(Antonovsky 2005). 
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Den tredje komponenten, meningsfullhet, betraktar Antonovsky som begreppets 
motivationskomponent. Människor med stark KASAM upplever vissa delar av sina liv som 
särskilt betydelsefulla. Dessa upplevdes som starkt känslomässigt engagerande. När 
individerna drabbas av motgångar inom dessa områden upplevs de som meningsfulla 
utmaningar snarare än som handlingsförlamande bördor. Antonovsky definierar KASAM 
som: 

Känslan av sammanhang är en global hållning som uttrycker i vilken utsträckning man 
har en genomträngande och varaktig men dynamisk känsla av tillit till att (1) de stimuli 
som härrör från ens inre och yttre värld under livets gång är strukturerade, förutsägbara 
och begriplig. (2) de resurser som krävs för att man skall kunna möte de krav som dessa 
stimuli ställer på en finns tillgängliga, och (3) dessa krav är utmaningar, värda 
investering och engagemang. (Antonovsky 2005, s.46) 
 

Antonovsky menar vidare att KASAM är att betrakta som ett hållningssätt snarare än ett 
tillstånd. Bakom manifesterandet och upprätthållandet av en stark KASAM finns de 
erfarenheter individen tidigare gjort i livet. Dessa erfarenheter måste skapas i samspel med de 
personer barnet är starkt anknutet till. Ett litet barn som övervägande gör erfarenheten att 
dess behov tillgodoses av omsorgsgivaren på ett förutsägbart sätt internaliserar en bild av 
världen som begriplig, hanterbar och meningsfull.  Även om ett bemötande är förutsägbart 
garanterar detta inte att det är gynnsamt. Om barnet bemöts likgiltigt eller föraktfullt blir 
informationen till barnet att denne saknar betydelse. Denna känsla av betydelselöshet hindrar 
effektivt känslan av meningsfullhet att uppstå. Här menar Antonovsky att attachmentteorin 
lagt en fullödig grund för förståelsen av hur barns samspel med sin omvärld danas. Enligt 
Antonovsky lägger ett tillfredsställande samspel med omvärlden grunden för en stark 
KASAM hos barnet. Han hävdar också att ju starkare KASAM föräldrar har desto rimligare 
är det att det föräldraskap de utövar medför att även barnets KASAM blir högt (Antonovsky 
2005).  
 
Adolescensen är enligt Antonovsky ett andra skede som ändrar riktning, befäster eller stärker 
riktningen på KASAM. Faktorer som inverkar på vägen till en hög KASAM är bland annat 
klara regler, begränsning då val ska göras, att individen ingår i en fast familjestruktur, 
kraftfulla band av kärlek mellan mor och barn, tydlig betoning på vikten av utbildning och 
därav följande framgång, förbud mot fysiskt aggressiv utlevelse men tillåtelse till 
känslomässig utlevelse i övrigt. Han menar vidare att det i adolescensen endast är möjligt att 
uppnå en slags temporär stark KASAM. Denna temporära variant gör det endast möjligt att i 
ett kort perspektiv kunna förutse om motgångar är hanterbara. Huruvida denna KASAM 
reduceras eller förstärks i styrka är beroende av det långsiktiga involverande i arbete, sociala 
roller som kännetecknar vuxenlivet. Antonovsky menar att barndom och adolescens innebär 
en förberedande socialisering av individen och att denne först i det tidiga vuxenlivet är sin 
egen. Den placering individen då har på KASAM-skalan är då i stort sett definitiv 
(Antonovsky 2005).  
 
Antonovsky menar samtidigt att KASAM ändå har en dynamisk dimension. Denna yttrar sig 
så att den som har hög KASAM vid motgångar har tillgång till de verktyg som gör det 
möjligt att efter en svacka åter placera sig högt på en skala. Då dennes KASAM attackeras 
ger styrkan i denna tillräckligt motstånd så läget inte förmår rubbas. Personer som i det tidiga 
vuxenlivet befunnits ha en måttlig KASAM tenderar att i detta hänseende under de följande 
åren röra sig i en nedåtgående spiral. De verktyg som framgångsrikt motverkar motgångar är 
inte tillräckliga. Då det gäller dem som i tidigt vuxenliv haft lågt KASAM menar 
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Antonovsky att livet kan liknas vid en ond cirkel. Ett svagt KASAM saknar kraft mot 
attackerande stressorer och fortsätter att försvagas (Antonovsky 2005). 

Metod 

Litteratursökning 

Kvale (1997) hävdar att innan intervjuer påbörjas bör en teoretisk förförståelse utvecklas av 
det som ska undersökas. Detta bör dock balanseras mot det faktum att förförståelse även kan 
styra forskaren till att fokusera på fenomen allt för begränsat (Lindberg 070904). Initialt i 
forskningsprocessen har relevant litteratur sökts och granskats. Litteratur har sökts på lokala 
bibliotek samt Universitetsbiblioteket, Örebro Universitet. Vetenskapliga artiklar har sökts 
hemifrån via Universitetsbibliotekets databaser inom socialt arbete bland annat CSA för 
vetenskapliga artiklar, samt Elin@ med engelska sökord; relationship, identity, SOC, youth, 
och adolescens. Artiklar har även sökts på uppsatser.se samt Google på Internet, med till 
största del svenska sökord; relation, identitet, KASAM, miljöterapi och ungdomar. Sökorden 
har använts enskilt och kombinerats på varierande sätt.  

Urval 

Med syfte att fördjupa kunskapen om ungdomars upplevelse av KASAM, - känsla av 
sammanhang efter att ha varit del av en miljöterapeutisk relation har en miljöterapeutisk 
verksamhet valts att studera. Verksamheten som har valts är Floragruppen som är en 
öppenvårdsverksamhet inom socialtjänsten.  

Floragruppen  

Att inom socialtjänsten hjälpa ungdomar med problematik har varit svårt då resurserna varit 
små och inte ansetts som tillräckliga. Alternativet som fanns att erbjuda dessa ungdomar var 
samtalskontakter eller vistelse på institution som ofta visade sig bli lång och kostnaderna för 
höga. Det fanns heller ingen strukturerad eftervård (Wallén, Hansson, Persson, årtal okänt). 
Det kan också för ungdomen innebära ett dilemma att efter vistelse på institution återgå till 
den omgivning där problematiken fortfarande är djupt rotad. Press och förväntningar från 
vänner kan medföra att många återgår till gamla destruktiva beteendemönster. Utifrån detta 
stod det klart för Lindesbergs kommun att behov fanns för en slags medelväg mellan 
institutionsvistelse och samtal inom socialtjänstens försorg. Detta var upprinnelsen till att 
kommunen 1997 startade ungdomsprojektet Lilla Hällabacken som senare fick namnet 
Floragruppen (Karlsson, Wallén, Hansson 1999).  
 
Denna öppenvårdsverksamhet bedriver miljöterapeutiskt behandlingsarbete. Projektet drivs i 
form av en dagverksamhet där ungdomarna deltar i studier, aktuella arbetsuppgifter, 
hushållsarbete och fritidsaktiviteter (Eckeskog 2004). Verksamheten riktar sig till ungdomar i 
åldern 16-20 år med en problematik som kan bestå av hemförhållanden präglad av missbruk, 
psykisk problematik, relationsstörningar och splittrade familjer. I stort sett alla som skrivs in 
har haft skolsvårigheter och hög skolfrånvaro (Karlsson et al. 1999).  
 
Tidigare forskning av verksamheten har till största del visat positivt resultat. En studie av 
Eckeskog (2004) visar att Floragruppens syfte och mål enligt ungdomarnas svar på enkäter 
mer eller mindre har uppnåtts. Ungdomar har i denna studie meddelat att de förbättrat och 
ökat, i enlighet med Floragruppens mål, faktorer som avser självkänsla, självförtroende och 
ökad förmåga till ansvarstagande. De har också lärt sig konflikthantering, blivit mer 
motiverade till studier, samt förbättrat sina föräldrarelationer (Eckeskog 2004).  
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För att eliminera att andra faktorer påverkat ungdomarnas uppfattning om sammanhang i en 
miljöterapeutisk relation bör inte för lång tid ha förflutit sedan ungdomarna genomgått 
behandling i Floragruppen. Då studien undersöker en företeelse retrospektivt bör de 
upplevelser respondenterna lämnar information om vara så lite påverkade av efterkommande 
händelser och minnesförändringar som möjligt. Således gjordes ett urval bland ungdomar som 
relativt nyligen avslutat sin vistelse i verksamheten. Detta var dock tvunget att balanseras mot 
det faktum att tillräckligt många respondenter fanns att tillfråga. Urvalet gjordes av 
personalen i Floragruppen vilka hade tillgång till uppgifter om respektive ungdomars 
deltagande i verksamheten. Urvalet som framstod mest lämpligt var bland dem som 
genomgått behandling från och med år 2004.  

Val av respondenter  

Ungdomar som deltagit i miljöterapeutisk verksamhet mellan ett och två år valdes ut. Detta 
resulterade i sexton personer. Till dessa sexton skickades en förfrågan ut om deltagande i 
denna studie, varav fem personer först svarade positivt. Efter en vecka skickades elva 
påminnelser ut. De tillfrågade hade då ytterligare två dagar på sig att fundera och bestämma 
sig huruvida de önskade medverka. Efter påminnelsen hörde ytterligare två ungdomar av sig, 
vilket ledde till att det blev totalt sju ungdomar att ta kontakt med inför intervju. De nio 
ungdomar som inte svarade på förfrågan betraktas som externt bortfall. De sju som svarade 
kontaktades och gemensamt gjordes överenskommelse om tid och plats för intervjuer. En av 
dessa kom inte till avtalad tid och plats varpå kontakt togs igen med förfrågan om ny tid. 
Detta avböjdes och resulterade sålunda i ett bortfall.  
Respondenterna kommer att benämnas som intervjupersoner, ungdomar, som person A, B, C, 
D, E och F. Författarna av uppsatsen benämns som undersökningspersoner. 

Beskrivning av empiri 

De sexton ungdomarna som ingick i studiens urval har deltagit i Floragruppens verksamhet av 
olika anledningar. En del av ungdomarna har haft problem med droger, vissa har haft problem 
med föräldrarelationer, varit deprimerade eller fått någon form av diagnos. Det mest 
utmärkande problemet för alla intervjupersoner har varit skolan. De har varit skoltrötta, haft 
stora problem med skolk och svårigheter att ens komma upp på morgonen. De har varit i 
behov av extra stöd och hjälp med bland annat sin skolgång. Ungdomarna har till största del 
deltagit i verksamheten mellan ett och två år. Tiden i verksamheten har bland annat bestått av 
lärarledda lektioner i bland annat matematik och svenska.  

Val av ansats 

Syftet med studien är att få ökad kunskap om ungdomars subjektiva upplevelser efter 
deltagande i en miljöterapeutisk verksamhet. Detta medförde att valet av ansats blev 
huvudsakligen kvalitativ. Kvale (1997) menar att motiv för en kvalitativ forskningsintervju är 
tillgång till intervjupersonens livsvärld och relation med den, med syfte att beskriva och förstå 
intervjupersonens upplevelser och förhållningssätt. Då denna studie syftar till att undersöka 
ett mindre antal ungdomars upplevelse av sammanhang i en miljöterapeutisk relation 
indikerade detta på att en kvalitativ metod lämpade sig bäst. Enligt Holme och Solvang (1997) 
är den kvalitativa metoden tillämpbar då de enheter varifrån informationen inhämtas är få till 
antalet och där informationen är omfattande och går på djupet. I enlighet med detta 
utformades därefter en intervjuguide med öppna frågor. 

Intervjuguide 

Öppna frågor valdes för att möjliggöra för respondenterna att ge subjektiva beskrivningar av 
sina upplevelser av sammanhang. Även ledande frågor har till viss del ställts till 
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respondenterna. Kvale (1997) menar att i kvalitativa forskningsintervjuer kan det vara 
lämpligt att ställa ledande frågor, då det kan stärka tillförlitligheten i intervjupersonens svar 
där det centrala snarare är vartåt frågorna ska leda. De ledande frågorna har ställts då dessa 
önskade styra intervjun i riktning utifrån syfte och tolkningsram. Här bör dock påpekas att    
Holme och Solvang (1997) menar att styrning från forskarens sida ska vara minimal. Att 
tillgodose dessa båda principer kan te sig paradoxalt. En tolkning som gjorts är att det innebär 
en balansgång mellan dessa principer vilket också beaktats vid formulerandet av frågorna till 
intervjuguiden.  
 
Patel och Davidsson (2003) menar att kvalitativa intervjuer vanligtvis har låg grad av 
strukturering och låg grad av standardisering, dvs. frågorna är fria att tolkas av den 
intervjuade beroende på dennes erfarenheter, med utrymme att svara med egna ord. För att ge 
utrymme för de intervjuades egna beskrivningar utformades en intervjumanual med en låg 
strukturerings- och standardiseringsgrad bestående av öppna frågor. Alla respondenter fick 
dock samma frågor, vilket gör standardiseringen något högre. Att genomföra en intervju helt 
utan manual framstod för oss som olämpligt då Patton (2000) hävdar att en intervjuguide 
försäkrar forskaren om att fokus på de ämnen och aspekter intervjun syftar till att belysa inte 
frångås. Det lämnas ändå tillräckligt utrymme för spontant uppkomna frågor hos utfrågaren 
och tillåter mer uttömmande samtal att äga rum. 
 
Frågorna i intervjuguiden (se bilaga 1) syftar till att generera svar på frågor gällande 
relationer, känslor, tiden före och efter Floragruppen samt vad i verksamheten som kan ha 
bidragit till begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Detta för att i största möjliga mån 
nå djupare kunskap om ungdomarnas upplevelse av sammanhang.  

Kvantitativt inslag i studien, KASAM-formulär 

I studien ingår även ett frågeformulär av kvantitativ karaktär vilket gör att studien kan sägas 
vara en kombination av dessa båda ansatser. Betoningen ligger dock på den kvalitativa 
ansatsen. Det kvantitativa element som ändå ingår består av det standardiserade frågeformulär 
Antonovsky (1991) utvecklat i syfte att mäta individers KASAM (se bilaga 2). Orsaken till att 
detta innefattades som intervjumaterial kan hänvisas till studiens syfte. Då avsikten är 
undersöka ungdomars upplevelse av sammanhang ansågs det lämpligt att som grund för 
undersökningen använda ett redan existerande standardiserat mätverktyg. Denna enkät 
innehåller frågor och fasta svarsalternativ. Patel och Davidsson (2003) menar att enkäter med 
fasta svarsalternativ innebär hög rad av strukturering och standardisering, där grad av 
strukturering handlar om intervjupersonens svarsutrymme, och där grad av standardisering 
handlar om huruvida ordningsföljden och likadana frågor ställs. Enkäten utifrån KASAM-
begreppet innehåller 29 frågor. Dock är denna, med hänvisning till Antonovsky (1991) möjlig 
att reducera till 13 frågor. Med anledning av att intervjun även innehåller öppna frågor valdes 
denna förkortade variant då det annars befanns finnas risk att utfrågningen blir så lång att 
ungdomarna riskerar att tröttna och förlora i entusiasm. 

Bearbetning och analys av empiri 

Transkribering  

Undersökningens empiri som har framkommit genom muntliga intervjuer har spelats in på 
MP3-spelare. Dessa ljudfiler har sedan transkriberats till textformat. Kvale (1997) menar att 
utskrift av muntlig intervju är en konstruktion av muntlig kommunikation, vilket innebär att 
det för med sig både bedömning och avgöranden. Transkriberingen har genomförts en gång 
gemensamt vid samma tillfälle där båda har antecknat för hand. Detta ledde till en första 
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genomgång av vad som framkom. Därefter har de inspelade intervjuerna delats upp mellan de 
två undersökningspersonerna som separat har lyssnat av via dator med hörlurar för en 
slutgiltig dokumentation. Denna andra genomgång har gjorts för att säkerställa att 
informationen initialt uppfattats korrekt. Kvale menar att då muntligt tal översätts till skriftlig 
form bör detta harmonisera för att ge rättvisa åt intervjupersonernas sätt att utrycka sig. 
Utskrifterna av intervjuresultat för denna studie har övervägande varit ordagranna, på det sätt 
som intervjupersonerna uttryckt sig.  Detta för att studien ska grundas på intervjupersonernas 
upplevelse, som de själva uttryckt den.   
 
I ett tidigt skede erfors att transkribering är ett moment som även tenderar att förändra vissa 
aspekter i informationen, där vissa uttryck förloras. Detta diskuterar Kvale (1997) som menar 
att transkribera innebär att transformera, där en ändring sker från en form till en annan, från 
muntlig form till skriftlig form. Vilket enligt Kvale, blir samtal utan kontext, där intervjuer 
har skett under tid, rum och i ett socialt sammanhang. Utskrifterna blir därmed byggda på 
tolkning. Denna undersöknings resultat baseras på ungdomars upplevelser som framkommit 
av muntliga intervjuer, vilka sedan har transkriberats av dem som har intervjuat och varit 
delaktiga intervjuns sociala kontext.  
 
Denna studies muntliga resultat har samlats i skriftlig form, vilka sedan har särskiljts i olika 
teman som framkommit utifrån intervjupersonernas uttryck av upplevelse. Ur detta upplevdes 
ett mönster framträda där vissa teman blev tydliga. Kvale (1997) anser att syftet med 
kvalitativa forskningsintervjuer är att redogöra för och uttrycka i ord teman som existerar i 
intervjupersonernas livsvärld. Därför har resultatet strukturerats i teman som utgör empiriska 
rubriker och som har sitt ursprung i mönster som tydligt uppenbarades i intervjumaterialet.  

Analys av resultat  

Kvale (1997) nämner ad hoc vilket är en vanlig form för intervjuanalys. Den tekniken 
används för att skapa mening utan att en standardmetod används för analys, det växlas mellan 
olika tekniker.  Kvale refererar vidare till Miles och Huberman (1994) som exemplifierar 
några ad hoc-metoder där syftet är att skapa mening för att se mönster och teman och göra 
jämförelser och differentieringar. Det empiriska materialet i denna undersökning har utifrån 
tolkningsram och aktuellt kunskapsläge tolkats och kopplats.  
 
Analys och tolkning har sedan återgetts i en struktur som ska tydliggöra studiens resultat. 
Detta har gjorts i enlighet med Silverman (2005) som nämner en del aspekter av vikt för 
dataanalys; att ha en tydlig makrostruktur bestående av mindre delar. Dessa mindre element 
beskrivs i former av en introduktion, en huvudsektion, samt en slutsats i varje resultatkapitel. 
Undersökningens resultat redovisas med utgångspunkt i vad som framkommit i empirin som 
rubriker, som åskådliggör resultatanalysens makrostruktur.  

Studiens reliabilitet och validitet 

Samtliga intervjuerna har spelats in med en MP3-spelare. Återgivningen kan hävdas vara av 
hög kvalitet vilket medför att reliabiliteten stärks då detta säkerställer att respondenternas svar 
uppfångats korrekt. Båda undersökningspersonerna har deltagit i intervjuer, avlyssnat 
inspelade intervjuer och tolkning av resultat har gjorts i samarbete. Att samma personer varit 
involverade i både intervjuer och transkribering bör i möjligaste grad säkerställa att rätt 
tolkning görs då båda dessa ingått i hela processen, vilket bör tillskriva ytterliggare reliabilitet 
till studien. Silverman (2005) menar att avlyssning av band två gånger kan medverka till att 
detaljer uppmärksammas som förbigåtts vid en första avlyssning. Den andra avlyssningen 
medför då att evidensen förstärks. Avlyssning av inspelade intervjuer har i enlighet med detta 
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skett två gånger. Först en gång gemensamt av båda undersökningspersonerna, sedan en gång 
var och en för sig. Detta bör bidra till att mer reliabilitet tillförs studiens resultat.  
 
De intervjuer av ungdomar som deltagit i Floragruppens verksamhet har skett enskilt, då en 
annan vuxens närvaro annars kan antas hämma ungdomens egna uttryck av upplevelser. Detta 
kan jämföras med Spencers (2007) studie där intervjuer delvis genomfördes parvis.  
 
Patel och Davidsson (2003) påtalar en nackdel med inspelade intervjuer, denna är att 
intervjupersonerna svarar mindre spontant. En fördel är att svaren intervjupersonerna ger, 
registreras precist. Inför varje intervju som har gjorts har intervjupersonerna tillfrågats om de 
accepterar inspelning av intervjuerna. Detta har samtliga medgivit till. Det innebär att 
intervjupersonerna kan ha haft ett avspänt sätt i förhållande till att samtalet spelas in. 
Inspelade intervjuer ger större säkerhet till att det som framkommit under intervjuerna återges 
rätt, än att endast utgå från minnesanteckningar, vilket borde stärka reliabiliteten för studien. 
 
Patel och Davidsson (2003) menar att validitet i en kvalitativ forskningsprocess är beroende 
av insamlande av information, hur analysen genomförs och hur resultaten redovisas. Empirin 
till denna studie har lämnats av ungdomar som med sitt deltagande i en miljöterapeutisk 
verksamhet, bidrar med sina erfarenheter och kunskaper utifrån sin upplevelse. Studien har 
således utgått från primära källor vilket torde borga för både reliabilitets- och 
validitetssäkring.  
 
Alla respondenter fick samma frågor, vilket gör standardiseringen något högre. Att genomföra 
en intervju helt utan manual framstod för oss som olämpligt då Patton (2000) hävdar att en 
intervjuguide försäkrar forskaren om att fokus på de ämnen och aspekter intervjun syftar till 
att belysa inte frångås, då det ändå lämnar tillräckligt utrymme för spontant uppkomna frågor. 
Alla intervjupersoner har utöver öppna frågor tillsammans med spontana frågor även svarat på 
enkätfrågor i avsikt att mäta känsla av sammanhang. Detta torde säkra att fokus för ämnet 
hålls, vilket bör säkerställa validiteten ytterligare.  
 
Valet av ett kvantitativt inslag i studien, då utifrån Antonovskys (1991) redan existerande 
standardiserade mätverktyg borde, då avsikten är undersöka ungdomars upplevelse av 
sammanhang, vara en lämplig kombination med kvalitativa intervjuer. Syftet med denna 
kvantitativa del i undersökningen var en ansats att öka studiens reliabilitet och validitet. 
KASAM som uppmättes enligt Antonovskys standardiserade mätverktyg användes för att i 
kombination med den kvalitativa delen, åskådliggöra möjliga förändringar i ungdomens 
upplevelse av känsla av sammanhang. Detta för att bedöma med tiden innan deltagande i en 
miljöterapeutisk verksamhet.  
 
Silverman (2005) menar att tabulering och kategorisering även är användbart i kvalitativ 
forskning, där kategorisering kan göras utifrån intervjupersonernas egna kategoriseringar som 
hjälpmedel att se helheter av data som annars kan förloras i intensitet. Resultatet som 
framkom i denna undersökning genom kvalitativa intervjuer av ungdomar, har kategoriserats 
utifrån teman som har uppstått utifrån ungdomarnas svar. Tabulering har gjorts för att se 
skillnader och olikheter i svaren som framkommit, vilket kan bidra till resultatets validitet.  

Generaliserbarhet 

De resultat vår undersökning ämnar generera kan i viss mån sägas vara generell kunskap 
möjlig att användas ytterligare. De som omfattats av studien har ingått i en miljöterapeutisk 
verksamhet och studien avser deras upplevelse. Ungdomarnas individuella upplevelser går ej 
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att generalisera till alla andra ungdomar. Dock finns det mekanismer av universell social 
karaktär i upplevelserna av en miljöterapeutisk relation som är generaliserbara till andra 
ungdomar som på något sätt är delaktiga i miljöterapeutisk verksamhet. 
 
Genom att till den kvalitativa studien tillföra ett kvantitativt inslag kan det hävdas att 
generaliserbarheten ökar. Silverman (2005) menar att kombination mellan kvalitativ forskning 
och kvantitativ mätning främjar graden av generaliserbarhet. I denna studie är det dock 
samma personer som ingår i både kvalitativ och kvantitativ del, vilket måhända inte främjar 
generaliserbarheten på samma sätt. Det kvantitativa inslaget av en väl beprövad modell, torde 
innebära att generaliserbarhet ändå är möjlig att göra till ungdomar som har deltagit i 
miljöterapeutisk verksamhet.  
 
Generaliserbarheten begränsas dock av att de respondenter som omfattas av denna studie, sex 
personer, är en mindre grupp av en population. Detta antal kan antas vara alltför litet för att 
sägas vara generaliserbart i en vidare population. Dock kan de sägas vara representativa för en 
specifik population, ungdomar som deltar i en miljöterapeutisk verksamhet. 

Att etiskt balansera forskarrollen 

Enligt Etiska regler för humanistisk-samhällsvetenskaplig forskning (HSFR) finns fyra 
huvudkrav på forskning. Den första regeln, informationskravet har i inledningen av studien 
brukats på så sätt att intervjupersonerna redan i brevet om deltagande (se Bilaga 3) 
informerats om villkor i deltagandet med studien. I brevet till informanterna upplystes de om 
frivilligt deltagande, syftet med forskningen, att avidentifiering skulle ske, vilka som har 
tillgång till materialet samt hur forskningen vidare skulle gå till.  
 
Samtyckeskravet har präglat studien på så sätt att ungdomarna har tillfrågats om deltagande, 
inledningsvis skriftligen, samt vid intervjutillfället både skriftligt och muntligt. 
Ett skriftligt samtycke (se Bilaga 5) har också utformats, där ungdomarna muntligen och 
skriftligen informerats om undersökningens och intervjuns syfte, vilka som har tillgång till 
materialet och frivillighet. Detta har undertecknats av samtliga deltagare i studien. I denna, 
som gavs vid intervjutillfället, lämnades också telefonnummer till dem som utför 
undersökningen, om intervjupersonerna efter deltagandet i intervjun av någon anledning var i 
behov av kontakt.  
 
Frivillighet att delta i studien, har ungdomarna meddelats och tillfrågats om ett antal gånger. 
De har även informerats om att de när som helst får avbryta sitt deltagande i studien, utan att 
orsak behöver anges, i inledningen av varje intervjutillfälle. Ungdomarna har inte utsatts för 
påtryckning att delta i studien. De har fått ett brev (se bilaga 3) hemskickat, samt en 
påminnelse (se bilaga 4) om deltagande. De ungdomar som efter påminnelsen inte svarat, har 
ej kontaktats ytterligare.  
 
En ungdom uteblev till avtalad tid och plats. Denne ringdes då upp, där denne då meddelade 
att det var bortglömt. Här diskuterades det om denne hade glömt eller egentligen inte ville 
deltaga i studien. Då otillbörliga påtryckningar inte ville göras, beslöts först att denne inte 
skulle ringas upp igen. Vid diskussion efteråt reflekterades dock huruvida intervjupersonen 
skulle uppleva att inte bli uppringd igen. Det bedömdes finnas en risk att denne kunde 
uppleva sig själv vara betydelselös för studien. Med hänsyn taget till etiska betänkligheter 
fattades ett nytt beslut att åter ringa upp denne. Det poängterades då särskilt frivillighet i 
studien. Denne avböjde dock deltagande i studien.  
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Konfidentialitetskravet och nyttjandekravet har genom studien varit närvarande på så sätt att 
ungdomarna har informerats om att det deltagarna uttrycker endast är grund för studien och 
endast kommer att användas i forskningssyfte, vilka som har tillgång till uppgifterna, samt att 
uppgifterna i studien kommer att anonymiseras. Ungdomarna i denna studie har 
anonymiserats på så sätt att de i rapporten inte nämns vid namn, kön eller med andra 
kännetecken som kan bidra till identifiering.  
 
Kvale (1997)hävdar att möjlighet finns att intervjusituationen kan bli likt en terapeutisk 
relation beroende på intervjuns ämne, och där syftet med intervjusituationer är inhämtande av 
kunskap, och syftet med terapisamtal är förändring. Detta ansågs särskilt viktigt då det var 
ungdomar som skulle intervjuas. Det befanns grund att tro att de vid intervjutillfället kunde 
återuppleva minnen och känslor varvid ett behov kunde uppstå att i efterhand få prata mer. En 
reflektion har även gjorts huruvida intervjupersonerna, då de är medvetna om intervjuarnas 
kommande yrke, som socionom, blivit påverkade att lättare öppna sig.  
  
Det är också enligt Kvale (1997), oetiskt att framkalla nya självtolkningar eller känslomässiga 
förändringar i en forskningsintervju, som intervjupersonen själv inte bett om. För att eliminera 
att sådant sker bör syftet med intervjun medvetet finnas med; kunskap ska inhämtas, utan att 
förändra intervjupersonen. Kvale hävdar att konsekvenser för intervjupersonen kan ske, både 
under intervjusituationen och som en senare effekt av att ha deltagit i en intervju. Syftet med 
denna studie är att få kunskaper om ungdomarnas upplevelse av sammanhang, inte att 
förändra någon. Om förändring sker som är positiv bör dock betraktas helt i sin ordning. En 
medvetenhet har under studien funnits om att ungdomarna kan återuppleva känslor, vilket kan 
medföra att det blir påfrestande för denne under intervjun. 
 
Under denna studie har därför samtliga intervjupersoner informerats om telefonnummer och 
möjlighet att vid behov ta kontakt. Vid ett intervjutillfälle blev studiens båda 
undersökningspersoner varse om detta, då en intervjuperson blev känslomässigt berörd. 
Intervjupersonen gavs då chans att ta paus och låta denne berätta vidare utan att bli avbruten. 
Den upplevelse som intervjupersonen gav uttryck för härbärgerades på så vis av 
undersökningspersonerna. Intervjun fortsatte inte förrän intervjupersonen gav vink om att gå 
vidare. Här upplevdes av båda undersökningspersonerna vikten av att ha en förmåga att 
balansera rollen som forskare och intervjuare, något som kan vara svårt. Intervjupersonens 
känslor och behov av att prata behövde balanseras med syftet med intervjun; att inhämta 
kunskap.  
 
Kvale (1997) menar att professionella intervjuer är maktasymmetriska, då frågor ställs till 
personer som naivt deltar mer eller mindre frivilligt. Denna studie handlar om ungdomars 
upplevelser av en miljöterapeutisk verksamhet de tidigare deltagit i, och där syftet med 
intervjusituationen är att inhämta kunskap om ungdomarnas upplevelse. Anledningen till att 
de deltagit i Floragruppen är i stort sett efter att deras situation uppmärksammats av 
socialtjänsten. Detta ingripande i deras och deras familjers liv har markant tydliggjort deras 
utsatta läge. Intervjun kan ha betydelse på så sätt att ungdomarna blir påminda om sin 
dåvarande situation och upplevelse, vilket kan orsaka att känslor framkallas hos ungdomarna 
som de har glömt eller känner obehag inför. Det behöver intervjuarna vara medvetna om och 
ödmjuka inför, både före och under intervjusituationen.  Intervjupersonerna är sannolikt inte 
medvetandegjorda i lika hög grad som intervjuarna om att intervjutillfället kan påverka deras 
egna känslor efter intervjun.  
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Då avsikten med studien var att undersöka ungdomars upplevelse av sammanhang, fanns 
möjlighet att någon ungdom kunde vara under 18 år. Enligt de etiska reglerna bör samtycke 
från förälder inhämtas om intervjupersonen är under 15 år. I denna undersökning ville särskild 
försiktighet iakttas, för att ungdomen, då denne deltog i verksamheten kan ha varit endast 15 
år. Personalen på Floragruppen tillfrågades om någon var under 18 år, vilket så var i ett fall. 
Denne fyllde dock 18 år under undersökningsmånaden. Här fördes dock en diskussion 
huruvida samtycke skulle inhämtas eller ej. Innan denna tillfrågades inhämtades dock den 
aktuelle respondentens tillstånd till att kontakt fick tas med vårdnadshavaren. Ett beslut 
fattades att skicka ett samtycke till ungdomens vårdnadshavare, i vilket ett frankerat 
svarskuvert sändes med. Vårdnadshavaren medgav tillstånd för ungdomen att delta och 
återsände samtycket signerat.  
 
Respondenterna i denna studie har själva fått bestämma var intervjuerna skulle äga rum. 
Hälften av intervjuerna har skett i Floragruppens lokaler. Detta kan ha bidragit till att 
ungdomarna kan ha känt trygghet, men det kan också ha påverkat ungdomarna på så sätt att 
de kan ha upplevt ett tryck att svara mer positivt om personal och verksamhet. En person 
intervjuades i sitt hem och två intervjuades på Universitetet. Att bli intervjuad i sitt hem är 
trygg mark, att bli intervjuad på ett universitet kan upplevas som överväldigande. Det är dock 
ungdomarna som själva har avgjort var intervjuerna ska äga rum, utifrån vad som har varit 
enklast för dem.   
 
Varje intervjuperson har efter intervjun erhållit en Tian-lott som tack för deltagande i studien. 
Detta var de dock ovetande om till intervjuerna var avslutade.  

Det miljöterapeutiska praktiska stödet som grund för en 
relation  
Resultatet av studien visar att ungdomarna har till stor del gemensamma upplevelser av vad 
de anser vara av stödjande karaktär i verksamheten. Stödet de har fått genom Floragruppens 
verksamhet har gemensamt för alla intervjupersoner genomgående varit av största vikt. En 
intervjuperson uppgav bland annat just stödet som den del i verksamheten vilket särskilt 
bidrog till att livet fick mening. Annat stöd fanns ej att tillgå då flera av respondenterna 
uppger att kontakten med föräldrarna inte fungerat tillfredsställande.  
 
På frågan om vad ungdomarna ansett varit stödjande i verksamheten har ett flertal punkter 
kommit upp. Ungdomarna har på frågan vad de ansett vara bäst i verksamheten och varit dem 
mest till hjälp, angett olika fragment vilket nedan preciseras vidare.  
En intervjuperson anser dessutom att en viktig hjälp har varit att få stöd att sluta med droger, 
där urinprov en gång i veckan bidrog till avhållsamhet till droger. Nedan presenteras resultat 
av intervjuer utifrån vad ungdomarna uttryckt varit jobbigt, viktigt, och bra i verksamheten. 
Det presenteras också vad ungdomarna har ansett varit till stöd i den miljöterapeutiska 
verksamheten.  

Samtalen 

Ett genomgående mönster har urskiljts beträffande vad ungdomarna har ansett varit stödjande, 
varav det första området som berörs är samtalen. Samtliga ungdomar som har intervjuats har 
vid något eller vid flera tillfällen under intervjuerna nämnt samtalen. Samtliga 
intervjupersoner har haft handledningssamtal med sin kontaktperson, vilket oftast har skett en 
gång per vecka, ibland varannan vecka. De har också samtalat med övrig personal. 
Handledningssamtalen har varit obligatoriska. Ungdomarna har uppgett att de bland annat 
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handlade om hur livet var, om familjen och kompisar, konfliktlösning, då och då togs ett 
särskilt ämne upp.  
 
Tre av intervjupersonerna ansåg att samtalen var jobbiga av olika anledningar. Bland annat 
har en intervjuperson uttryckt att samtalen kändes obekväma och denne såg heller inte fram 
emot dem. Intervjuperson C ansåg att samtalen var jättetråkiga, och tyckte heller inte om att 
prata om vad som pågick, men ansåg samtidigt att det var samtalen i verksamheten som 
hjälpte till att göra tillvaron begriplig. Intervjuperson D uttryckte vad som var jobbigast i 
verksamheten:  

”Samtalen. De obligatoriska samtalen. Man var tvungen att prata. Det var det jobbigaste” 
 

D uttryckte att samtalen var jobbiga, vilket kan ha berott på att personalen vid första samtalet 
ärligt hade talat om vad denne då tyckte om intervjupersonen, vilket också denne senare 
förklarade varför.  
Jönsson och Jönsson (1999) beskriver den första fasen i miljöterapi, där en viktig aspekt är att 
bilda en trygg bas och införskaffa kunskaper om ungdomen. Enligt intervjuperson D, skedde 
detta påpekande vid det första samtalet, och i början av tiden i verksamheten då närvaron inte 
hade varit bra. Kontaktpersonen hade inte haft tillfälle att lära känna ungdomen, på grund av 
dålig närvaro, vilket också meddelades ungdomen.  
 
I miljöterapi ställs det krav på ungdomarna, vilket görs med hjälp av verksamhetens ramar 
Jönsson & Jönsson 1999). Intervjuperson D:s uttalande om denna händelse, kan tydliggöra att 
en insikt nås om att personalen kan ha uttalat detta för att komma fram till en reaktion som 
sätter i gång arbetet. Detta kan ökat motivationen att mer frekvent komma till verksamheten.  
 
Tre av intervjupersonerna uttalade sig positivt om samtalen. Intervjuperson A ansåg att 
samtalen var bra på sitt sätt, då de bidragit med konfliktlösning. Denne berättade att teman 
hölls tills man pratat slut på området och att man blev bättre att svara på frågor. 
Intervjuperson A ansåg att verksamheten bidrog till förståelse för andra människor, vilket 
också uttrycktes vara det som var till mest hjälp i verksamheten. På frågan om vad som kan ha 
varit verkningsfullt för kontroll i livet, så svarar samma person att samtalen var bra, och att 
verksamheten kan ha medverkat till att bli mer vuxen och förmåga att tänka i andra banor.  
Av resultatet har också framkommit att för två av intervjupersonerna, E och F, har samtalen 
varit det som hjälpt dem mest i verksamheten, där de uttryckt att de var bra på sitt sätt och 
ansåg att de varit till hjälp. Intervjuperson F uttryckte att samtalen var bäst i verksamheten, för 
att samtalen gav tillfälle att prata igenom saker och ting, vilket intervjupersonen också 
uttryckte vara viktigt när man inte hade någon annan att prata med. Det kunde också ske när 
som helst:  

”och kände jag att jag kunde prata, då kunde dom ta sig tid och prata med en”.  
 
Med ett miljöterapeutiskt perspektiv utifrån Jönsson och Jönsson kan man se att ungdomens 
personlighet börjar utvecklas. Empirin visar att ungdomen har fått tillgång till sitt inre liv och 
börjar se ett sammanhang, där ungdomen ser både sig själv, och får förståelse för andra och 
omgivningen. Ungdomen har via dessa samtal fått ett språk till sitt egna inre liv, som enligt 
Jönsson och Jönsson för ungdomen innebär utveckling och bildandet av en personlig identitet, 
vilket författarna påstår sker genom professionella relationer, där miljöterapeuten hjälper 
ungdomen att sätta ord på det som sker (Jönsson & Jönsson, 1999).  



 24 

Uppväckning och hämtning  

Intervjupersonerna har alla haft gemensamt att de ansett att det varit svårt att gå upp på 
morgonen och ta sig till skolan. De har av olika anledningar inte haft motivation eller ork att 
gå upp på morgonen. Ett flertal av informanterna uttryckte vad som hände om de inte kom på 
morgonen: 
”Om man försov sig så ringde de på telefon, om man inte svarade så kom de och hämtade 
mig”. En annan intervjuperson uttryckte: ”De kom och hämtade en... ringde och grejade”. 
Den informanten ansåg att det var pest och pina, men tyckte ändå att de var bra att de gjorde 
det.  
En annan intervjuperson, C, beskriver att det i början var förvånande och jobbigt att bli 
hämtad, men att det var ett bra sätt och kan idag förstå att det gjorde att  

”jag började komma själv”, ”de tvingade in i en att man skulle komma till skolan”. 
Den intervjupersonen uttryckte också komma upp på morgonen var det största problemet just 
då, och att det var ”det jag behövde mest just då”. Denne säger också att tiden på 
Floragruppen bidrog till att lära sig att inte strunta i skolan, vilket även senare gäller jobbet 
och att komma dit i tid.  
 
Intervjuperson D beskrev också vad personalen gjorde de gånger då denne inte kom dit;  

”De ringde som besatta för att försöka få dit mig” 
Intervjupersonen berättar att denne ibland vägrade svara och slog av mobilen. När mobilen 
åter slogs på fanns hur många meddelanden som helst om att personalen ville att 
intervjupersonen skulle komma. D berättar att efter en hel del telefonsamtal, så gick D dit, och 
så där höll det på tills D av någon anledning började gå varje dag. Intervjupersonen uttrycker 
att det var stöd att bara komma dit, att stödet var det som hjälpte till att hantera tillvaron. 
Detta kunde dock inte märkas då, men efter ett halvår, ett år så kändes det.  
 
En intervjuperson, A, beskrev verksamheten på Floragruppen som utvecklande, inte att få 
hjälp med svaren, utan hjälp att tänka så man kommer på svaren själv, att personalen lär ut 
vad som är rätt eller fel, de lägger en grund, istället för att stå och skrika. Intervjuperson A 
svarar på frågan om vad som i verksamheten gjorde att han kände mening med tillvaron;                  
          ”man fick ju ett stort stöd och ett tryck på ryggen, så man pushades framåt”… 
A skildrar också vidare hur det var att försova sig och bli uppringd på telefonen:  

”Om man inte svarade så kom de och hämtade mig”. 
  
Intervjuperson E påtalade att tiden innan Floragruppen var knacklig, det var svårt att komma 
upp på morgonen, det fungerade dock bra då intervjupersonen väl kom dit. En insikt har på 
grund av verksamheten nåtts, att man ska gå upp på morgonen, vilket denne idag tycker är 
värdefullt.  
 
Intervjuperson F, som tidigare hade problem med skolk och inte orkade med skolan, uttalar att 
det på grund av verksamheten blev roligt att gå i skolan. Denne uppger att kunna gå till skolan 
och få prata av sig med någon inneburit motivation att gå till skolan.  
En annan svarar på frågan om vad i verksamheten som hjälpte till att kunna hantera tillvaron:    

”att de kom och hämtade mig, och visade att jag hade en framtid”. 
 
Med ett miljöterapeutiskt arbetssätt som Floragruppen utgår ifrån är det med resultatet nu 
möjligt att se vilken betydelse verksamhetens ramar och struktur har. Enligt Jönsson och 
Jönsson är ramar och struktur avgörande för en terapeutisk relation, i vilken de vuxna 
fungerar som positiva identifikationsobjekt. Vuxna i verksamheten bör enligt Jönsson och 
Jönsson ha förmåga att visa auktoritet genom att visa tydliga gränser (Jönsson & Jönsson, 
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1999). Ungdomar som har upplevt att de har haft svårt att komma upp på mornarna har 
genomgående upplevt att de fått hjälp med det. De har blivit uppringda och hämtade, de 
vuxna har dock alltid stått fast vid vikten att komma till Floragruppens verksamhet, men de 
har visat detta genom värme och omtanke. Personalen i verksamheten har ställt krav, både i 
att komma och ta eget ansvar. Det har ungdomarna förstått. Kanske inte just då, men har i 
efterhand reflekterat över det. Enligt Jönsson och Jönsson tränas ungdomar som genomgår 
miljöterapeutisk verksamhet i konfliktlösning, hur man hanterar med- och motgångar, samt 
även i självkontroll. Empirin visar att många av de intervjuade ungdomarna har blivit bättre 
på att hantera konflikter samt att de också har blivit mer motiverade och att kontrollera sina 
egna liv.  

Utflykter och aktiviteter 

Ett flertal av informanterna har också nämnt utflykterna som bidragande orsak till stöd genom 
verksamheten. Ungdomarna har beskrivit resor och utflykter, då de bland annat har varit till 
Göteborg och Liseberg, Gränna och Sälen. De har även spelat LaserGame, åkt Gokart, och 
varit ute i skogen. En intervjuperson nämner även idrott, som de har haft två gånger i veckan.  
 
En ungdom upplever sig tycka att resorna var bäst i verksamheten, de skedde under 
kontrollerade former och uttryckte ”de såg till att vi gjorde saker, och det var faktiskt kul”.  
 
En annan sa ”en gång var vi och kolla lärde svampsorter i skogen, det var kul, samtidigt kolla 
vi bajs från olika djur, det var lite kul”, om vad som var bäst i verksamheten.  
 
Bronfenbrenner beskriver en slags aktivitet som sker i dyad vilket innebär att två deltagare 
gör något tillsammans, där de kompletterar varandra. En förenad aktivitetsdyad, menar 
Bronfenbrenner innebär särskilt gynnsamma villkor för inlärning och ökad motivation även 
när inte deltagarna inte längre är tillsammans.  
Utifrån empirin om ungdomarnas upplevelse har de på grund av deltagande i en 
miljöterapeutisk verksamhet fått socialt stöd, de har tillbringat tid och deltagit i gemensamma 
aktiviteter med personal. Ungdomarna har på så sätt utvecklats och fått motivation att tillägna 
sig kunskaper, att vidare använda på egen hand.  

Lunchen är vägen in i vuxenlivet 

”Vi fick lära oss att laga maten också och det är alltid bra att kunna” 
Fyra av ungdomarna har beskrivit att de var delaktiga i matlagningen i verksamheten. De har 
varit med i planering av lunchen, inköp av varor och därefter lagat maten själva och till 
måltiderna sedan bjudit in de övriga deltagarna. De fyra har nämnt maten som viktig 
beståndsdel i verksamheten. Då ungdomarna fick frågan vad som var bäst under deras tid i 
Floragruppen svarar tre av respondenterna maten eller hemkunskapen. En fjärde person, D, 
ger detta svar då hon får frågan vilket i verksamheten som varit till mest nytta för henne. 
Denne säger: 

”Och sen lagade vi ju mat tillsammans alla också, lunchen, och det är ju faktiskt också bra, 
det är ju faktiskt en övning in i vuxenlivet”. 

 
Samma intervjuperson menar att planera måltider, handla varor och sedan tillaga maten är 
sådant alla egentligen bör kunna, men som ingen av ungdomarna kunde hantera bra. Vikten 
av dessa kunskaper insåg denne person inte vara viktigt där och då. D menar också att denne 
inte då skulle ha förmått sig till detta. Hur värdefull denna kunskap är har blivit tydligt i 
efterhand. 

”… när man kom dit var det banne mig frukost…” 
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Denne intervjuperson beskriver hur de blev tvungna att äta frukost. Vidare säger denne att det 
är alltför vanligt att ungdomar inte äter frukost. Denne menar att frukosten var särskilt viktigt 
i stödet på vägen mot att kunna hantera sitt liv. 
 
De två intervjupersoner som inte nämnde maten som viktig faktor, är de som av 
intervjupersonerna som nuförtiden hade högst KASAM enligt KASAM-formuläret. Den ena 
av intervjupersonerna hade under tiden på Floragruppen praktik. Denne hade funnit en 
meningsfull sysselsättning och uppgav att denne upplevde en förmåga att kunna ta tag i saker 
och ha kontroll innan tiden på Floragruppen. Den andra personen som inte heller nämnde 
maten alls, levde i kaos och nämnde särskilt stödet till kontaktpersonen som centralt. De två 
som inte nämnde maten, uppgav att personalen, särskilt kontaktpersonen var föräldragestalter 
och nämnde personalens lyhördhet. Båda intervjupersonerna upplevde också verksamheten 
som särskilt positiv. 
 
Alla dessa ovanstående faktorer har i verksamheten varit medverkande krafter till att de 
intervjuade ungdomarna har känt en mening. De har blivit motiverade att gå upp på morgonen 
och gå till den öppna verksamheten. Utifrån av intervjupersonernas alla för verksamheten 
nämnda beståndsdelar, kan det antas att just de faktorerna ur ett miljöterapeutiskt perspektiv 
kan ha bidragit till ungdomens mognad och utveckling. Enligt Jönsson och Jönsson sker 
utveckling i processer, vilket under den fjärde fasen ger ungdomen ett inre liv och insikt som 
uthärdar ett sammanhang, då ungdomen lär sig att vänta och kontrollera impulser, och får 
möjlighet att anpassa sig till världen.  
Empirin visar att matlagning, de resor och utflykter ungdomarna har gjort tillsammans med 
personalen kan ha bidragit till att de lärt sig att ta hänsyn till andra, att de fått möjlighet att 
vara delaktiga och därigenom anpassa sig. De har genom relationen till vuxna i verksamheten 
fått det sociala stöd som behövs för att kunna hantera sina liv.  
 
Även tidigare forskning kan styrka vikten av socialt stöd till ungdomar. Enligt irländsk 
forskning (se Pinkerton & Dolan 2007) har det visat sig att ungdomar som har fått socialt 
stöd, har bättre återhämtningsförmåga och coping. Ungdomarna som varit delaktiga i 
Floragruppens miljöterapeutiska verksamhet har precis om de irländska ungdomarna 
uppskattat liknande företeelser. De har på samma sätt erhållit en förmåga att kunna hantera 
och kontrollera sina liv, med hjälp av den återkommande strukturen i en miljöterapeutisk 
verksamhet, i vilken de har gjort resor och utflykter, lagat mat och samtalat, till följd av det 
har relationer bildats under tiden i verksamheten. Relationer med personalen har för 
ungdomarna blivit det sociala stöd som de behöver för att kunna hantera sina liv.  
 
Genom det miljöterapeutiska stödet har relationer bildats. Vikten av relationer påtalar 
Bronfenbrenner, där han menar att människor utvecklas i dyad med en annan, där det som 
sammanbinder kan vara avgörande för utveckling. Dyaden är ömsesidig och är ett 
grundläggande element för utveckling. Dyaden lägger grunden för motivation till inlärning 
och styrning av utvecklingen. Det sker också ett skifte i maktbalans, till favör för den 
utvecklade personen (Bronfenbrenner 1979). De ungdomar som deltagit i verksamheten har 
utvecklats och kommit vidare i sina liv. Relationer har bildats i dyad, med ungdomens 
kontaktperson eller övrig personal, vilket har möjliggjort utveckling hos ungdomen. 
Relationen med personalen inom verksamheten har till en början inneburit en dyad, som med 
tiden har utvecklats till att innefatta fler personer, vilket har inneburit att ungdomen har 
utvecklats, fått motivation och förmåga att lära och utveckla sig, tillsammans med ökad 
förmåga lett till makt över sitt liv.    
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Bronfenbrenner menar att barns förmåga att lära kan vara beroende av hur bindningen mellan 
hem och skola ser ut, till och med mer än på hur barnet lär sig i skolan. Ungdomarna som har 
deltagit i Floragruppens verksamhet har haft problem med sin skolgång. En anledning till att 
skolan inte har fungerat kan ha berott på vilken kontakt skolan har haft med föräldrarna. En 
ytterligare orsak kan vara att många av ungdomarna inte heller har haft bra relationer med 
sina föräldrar. Med ett utvecklingsekologiskt perspektiv finns möjlighet att se flera 
påverkande faktorer som kan vara orsaker till problematisk skolgång, däribland relationer 
mellan skola, föräldrar och ungdom.  
Bronfenbrenner menar att mikrosystemet är avgörande för barns utveckling, där aktivt 
deltagande stärker mer än att imitera. Ett nyfött barn utvecklas genom uppmärksamhet av 
personer som direkt påverkar barnet i det närmsta mikrosystemet. Detta utvecklas så 
småningom också meso- exo- och makrosystemen som alla är ekologiska omgivningar. 
Mikrosystemet enligt Bronfenbrenner omfattas av aktiviteter, roller och relationer, där 
ekologiska transaktioner sker (Bronfenbrenner 1979). 
De ungdomar som deltagit i miljöterapeutisk verksamhet har aktivt deltagit i dagliga 
aktiviteter vilket bidragit till utveckling. De har grundat relationer i dyad med personal på 
mikronivå. Ekologiska transaktioner har så skett, där ungdomarna har utvecklats till att kunna 
hantera sina liv på egen hand och uppnått en större känsla av sammanhang även i större 
system, såsom i meso-, exo-, och i makrosystemen.  
 
Tidigare forskning (Springer et al. 2005), poängterar vikten av socialt stöd för att motverka 
riskbeteende hos ungdomar, där resultat påvisar att lågt föräldrastöd tillsammans med låg 
känsla av sammanhang i skolan kan innebära riskbeteende i form av bland annat droger, 
självmordsbenägenhet, slagsmål. Vissa av ungdomarna som har deltagit i Floragruppens 
verksamhet och därtill upplevt socialt stöd har förtäljt att de fått hjälp med att minska 
användandet av droger och fått mer kontroll i sitt liv, som i annat fall kunnat orsaka än större 
problematik.   
 
Huurre et al. (2006) förevisar att evidens indikerade att låg grad av socialt stöd hade inverkan 
på depression hos intervjuade i lägre socioekonomiska grupper och att det är av stor vikt att 
uppmärksamma resurser såsom socialt stöd i preventiva program samt inom behandling hos 
dessa grupper. Informanternas socioekonomiska tillhörighet har i denna studie inte 
undersökts. Däremot har det sociala stödet i verksamheten varit en inverkansfaktor på 
depression hos en del av informanterna.  
 
Wolley och Bowen (2007) menar också att tillgång till stödjande vuxna bidrar till mer 
engagerande skolgång.  
Den miljöterapeutiska verksamhet som studien avser som undersöker ungdomarnas relationer 
till vuxna har visat att ungdomarna blivit mer motiverade till skolarbete och praktik. 
Ungdomarnas deltagande i verksamheten har även bidragit till att relationerna med 
föräldrarna förbättrats. 
 
Detta avsnitt har beskrivit vikten av handfast miljöterapeutiskt socialt stöd, där relationer 
bildas i dyad på mikronivå och där gemensamma aktiviteter lägger grund för inlärning och 
motivation. Vad relationerna som bildas har för betydelse för ungdomarna förtäljer 
nedanstående kapitel.  

Relationer som gynnar emotioner 
Ungdomarna har lämnat varierande svar på de frågor som rör hur de upplever relationerna 
med personalen. Alla är de dock övervägande positiva. Gemensamt för dem alla är att ingen 
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av dem upplevt någon konfliktfas som miljöterapin beskriver. På frågan om deltagandet var 
konflikt fyllt svarar en person:  
”Tror aldrig det hände faktiskt. Jag gillar inte konflikter så jag undviker dem. Tomt där. Jag 
satt vid en stol vid sidan om och såg och hörde.” 
Ungdomarna beskriver personalen som mycket bra, inte som kompisar eller lärare utan mer 
som en form av föräldrar. De var noga med att visa uppskattning, brydde sig om och var 
lyhörda och frågade efter hur ungdomarna mådde om de tyckte det fanns anledning att undra. 
Personalen lyssnade på vad ungdomarna tyckte, tänkte och ville och tog i rimlig mån hänsyn 
till detta. Detta innebar inte att ungdomarna alltid fick sin vilja igenom. Personalen var dock 
noga med att förklara varför vissa önskningar inte var genomförbara. Ungdomarna gavs 
sakliga förklaringar vilket gjorde dem helt införstådda med att vissa önskemål inte var 
realistiska. Att bli lyssnad till bidrog till en känsla av att vara delaktig. En ungdom berättar 
om den positiva energin som fanns i Floragruppen:  
 

”Man blev glad när man kom hit.” 
 

Ofta fanns det någon i personalen som de kunde prata djupare med. Denne var oftast deras 
kontaktperson flera av ungdomarna beskriver att dessa blev en slags föräldragestalt. 
Ett agerande av personalen tycks ha haft en särskild betydelse för ungdomarnas utveckling 
under deras vistelse i Floragruppen. Flera av ungdomarna uttrycker sakligt att det är detta som 
haft störst betydelse för dem. Detta avser personalens fasta förhållningssätt då det gäller de 
krav de haft på ungdomarna att följa uppgjorda regler. Detta har särskilt tydliggjorts då det 
gällt att ungdomarna ska gå upp på morgonen och gå till skolan. 
 
”De var på en hela tiden. Att de aldrig slutade fast man sa nej och inte ville. De låg på hela 
tiden och pressade på och försökte få en att bli bättre. Fast man bad dem dra åt helvete. Men 
de stod kvar, Så när man kollar tillbaka så ser man att det var bra” 

Innan tiden i Floragruppen 

Då det gäller känslor ger de svar ungdomarna ger en bild av dem som känslomässigt 
avstängda innan tiden i Floragruppen. På frågan hur de upplevde deras respektive sätt att 
hantera känslor innan deras tid i Floragruppen ger de följande svar: 
 
A: ”Ganska sterilt … Inte så känslosam liksom …Förr så blåste jag liksom bort det …Jaha, 
det var det. Höll inte inne med känslorna men, men blåste bort dem. Reagerade inte ens. Nu, 
om det kommer en impuls av glädje så är det väl kul. (Hur är du när du blir arg?) Jag har 
inte blivit arg på fyra år så jag vet inte. Inte blivit ledsen heller på fyra år. Jag vill inte bli arg 
så då blir man inte arg.” 
 
C: ”Jag stängde in allting bara. Lät allting vara. Som jag alltid gjort. Det är likadant nu. Fast 
man öppnade upp sig lite när man varit hos Flora. (Varför stänger man inne känslor?) Jag 
vet inte. Från barndomen. Man är osäker. Har man  inte haft någon att prata med så 
fortsätter det så …Kanske när man träffar på någon men verkligen kan lita på kan man 
fortsätta så.” 
 
D: ”Men att va glad, det var det värsta! … för då visste man att nu är jag glad så nu kommer 
det att komma nånting och putta ner mig från den höga pelaren av glädje …och jag kommer 
att bli ännu mer besviken. Nej, usch nej, det var det värsta att känna glädje. Nej, men usch 
glädje ,blä, blä, blä, hålla mig undan.” 
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E: ”Jag brukar aldrig hålla på känslor. Jag vill leva ut dem – skratt och gråt. Inte förut. Då 
vände jag in dem mot mig själv. Om jag vart förbannad på nån var det den jag skulle vara 
förbannad på men jag blev det på mig själv. Det är bättre nu.” 
 
F: ”jag har blivit mer så jag kan säga ifrån, lite mer så där. Jag var väldigt blyg förut, jag 
ville inte visa känslor, vad jag kände … var jag ledsen, stängde jag helst in mig … och det har 
släppt liksom. Är jag ledsen då vågar jag visa det och är jag arg så kan jag faktiskt visa det 
nu, så det har ändrats.” 
 
En tolkning av ungdomarnas tidigare emotionella avstängdhet kan göras utifrån ett 
interaktionistiskt perspektiv (Lundsbye et al. 2007). Detta innebär att de stängt av känslorna i 
syfte att detta skulle göra dem oberoende av andra människor. De har i viss mån sökt att 
minimera sinnesintryck och därmed också förnekat relationer och kommunikation med 
omgivningen. En anledning till detta kan ha varit att skydda sig själv från den smärta 
relationer med andra människor kan medföra. Att mellanmänskliga relationer kan innebära 
smärta kan tidigare erfarenheter ha lärt dem. Följden av detta har då också blivit att de 
identitetsmässigt ej utvecklats och beroende till andra förstärkts.  

Efter tiden i Floragruppen 

Flera av ungdomarna uttrycker att de har lättare att visa känslor efter tiden i Floragruppen. 
Möjligt är att de där fått tillgång till verktyg som förmått dem att öppna upp de avstängda 
känslorna. Detta har då ökat deras möjligheter att i deras fortsatta liv uppleva sann intimitet 
med andra människor vilket måste sägas ger dem chans till större livskvalitet. 
Flera citat åskådliggör en upplevd förändring: 
 
F: ”Jag är inte alls samma person som jag var för fem år sen, det går inte att beskriva, jag 
var väldigt så här instängd …och på Floragruppen, jag kunde öppna mig …till det positiva 
då ja, absolut! 
 
B: ” …Kul att komma ut och jobba, vet att man har en framtid i livet och yrket, lite lättare att 
komma upp på morgnarna, känns som att man är motiverad.” 
 
D: ”Ja, till det positiva … för att jag gick ju från att inte ha någon syn på mig själv till att 
liksom vara bra, mera självkontroll och mera självkänsla.(Om du inte gått där, tror du att du 
hade haft samma insikt?) Nej, det tror jag faktiskt inte. Hade jag inte gått där hade jag 
säkerligen börjat med vad som fanns på marknaden …eller kanske inte levt …man vet ju 
aldrig.” 
 
C:” Det har betytt mycket faktiskt för mitt liv. Har gett mig en platå som jag kan stå fast på. 
Där fick jag en insikt om vad jag vill med mitt liv. (Nystart?) Ja, faktiskt.” 
 
A: ”…Utvecklande. Man fick inte hjälp att få svaren men hjälp att tänka så man kommer på 
svaren själv. Det var bra …Jag ser på mig själv som mer betydelsefull än innan. Jag tror att 
det är ett minne som man drar med sig i livet som något positivt …för att det blev en 
vändning.” 
 
Här kan symbolisk interaktionism erbjuda en förklaringsmodell. Personalen kan för 
ungdomarna blivit de signifikanta andra vars beteendemönster ungdomarna genom 
rollövertagande internaliserat. Ungdomarna uttrycker åsikter om att personalens agerande var 
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bra. Detta kan tolkas som att personalens sätt att se på världen nu blivit det sätt ungdomarna 
ser på världen.  
 
Här kan även begreppet den generaliserade andre aktualiseras (Charon, 2001). Detta innebär 
hela det komplexa samhället med dess normer och värderingar. För att kunna fungera där 
måste ungdomarna även internalisera detta. Internaliserandet av detta kan ha förmedlats av de 
signifikanta andra. Detta tycks ha skett då ungdomarna uttalar sig positivt om personalens sätt 
att lära dem att komma och att komma i tid. De inser varför det är viktigt att komma upp på 
morgnarna, det fordras av människor i samhället. Insikten om att de genom att göra detta har 
en plats i samhället har gett dem en känsla av att de har en framtid. Personalen beskrivs som 
envisa och att de stått kvar. Detta tycks till ungdomarna förmedlat en bild av dem som trygga 
och förutsägbara. Ungdomarna gick från att ha blivit motvilligt hämtade till verksamheten till 
att gå dit av egen fri vilja. Detta stöds av Birgersdotters studie (2007) som visat att stabila och 
trygga sociala band är av betydelse för upplevelse av tillvaron som hanterbar och meningsfull. 
 
Detta kapitel har beskrivit relationernas betydelse för ungdomarnas emotioner, där dyaden är 
den verkande beståndsdelen för emotioner. Ett interaktionistiskt perspektiv kan ge förståelse 
för ungdomarnas avstängdhet till känslor. Relationer grundade i dyad med personalen har för 
ungdomarna blivit signifikanta andra, som med sin envishet visat vägen för ungdomarnas 
egen förmåga till makt över sina liv. Relationerna med för ungdomarna signifikanta andra, har 
en funktion i förhållande till sammanhang som beskrivs i nedanstående kapitel.  

Relationer som sammanhangskatalysator  
Vad relationerna har för betydelse för ungdomarnas upplevelse visar följande empiri utifrån 
Antonovskys (1991) förkortade frågeformulär.  
Ingen av de ungdomar som infattades av studien hade en låg KASAM. En intervjuperson, E, 
visade sig ha en måttlig KASAM men poängtalet låg nära det poängtal som indikerar stark 
KASAM. De övriga hade fått poäng som visade på stark KASAM. Två av dessa, C och D, låg 
strax över gränsen där en måttlig KASAM övergår till en stark. En person, F, hade poäng som 
visade på en mycket stark KASAM. Mellan den person som uppmättes ha lägst KASAM, E, 
och den person som uppmättes ha en mycket stark KASAM, F, skiljde det 19 poängenheter.  
 
Vad som är tydligt då det gäller dessa två personer är hur deras vistelse på Floragruppen 
skiljer sig åt. Person F som hade en mycket stark KASAM beskriver sin vistelse som mycket 
positiv: 
”Jättebra. Jag trivdes jättebra, det var mycket stöd och det var mycket …Jag hade en jobbig 
tid sådär och sen när jag pratade med dom om det, det kändes så mycket lättare att jag fick 
jättemycket stöd. Det har hjälpt mig verkligen, jag trivdes jättebra. Jag är nog den som 
trivdes väldigt bra där.” 
Då denne ombeds beskriva sina relationer med personalen säger denne:  
”Jättebra. Jätte jätte jättebra. Man kom nära alla där, speciellt två personer, Så där så man 
kunde skoja med och säja nästan vad som helst eller så där, som man kunde anförtro sig åt 
sådär, jättebra.” 
 
Då intervjuperson E ombads beskriva sin vistelse på Floragruppen meddelas: 
”Det gick väl rätt så knackligt. När jag var där så funkade det … Det var rätt så roligt. Både 
knackligt och svårt att komma hit …” 
Denne person vistas inledningsvis regelbundet på verksamheten. Då denne inleder en nära 
relation med en person utanför verksamheten leder detta till att vistelsen blir allt mer 
sporadisk E har även uppmätts ha en måttlig känsla av begriplighet och meningsfullhet. Det 
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kan också antas att person E:s sporadiska vistelse på Floragruppen ej förmådde leda till 
utvecklandet av starka och nära relationer med personalen. Detta kan förklara dennes måttliga 
känsla av begriplighet och meningsfullhet. Då denne tillfrågas om hur relationerna med 
personalen var, finns inget negativt att säga men dennes beskrivning uttrycker att det inte 
erhölls någon nära relation med någon: 

”Jag tycker den var bra …Jamen så är det väl att man tycker mer eller mindre om olika 
personer. Men det funkade bra med allihop”. 

 
F som trivdes bra och befann sig regelbundet i verksamheten hade en hög känsla av 
begriplighet och meningsfullhet. Det är möjligt att person F vistades i verksamheten i så hög 
grad att denne kunde utveckla och etablera nära och stabila relationer med dess personal. 
Möjligt är att detta ökade hennes KASAM eller hjälpte till att upprätthålla en redan hög 
KASAM. Enligt Antonovsky är adolescensen det andra skede som ändrar riktning, befäster 
eller stärker riktningen på KASAM. Han menar vidare att de faktorer som inverkar på vägen 
till en hög KASAM är bland annat att individen ingår i en fast familjestruktur, kraftfulla band 
av kärlek mellan mor och barn, förbud mot fysiskt aggressiv utlevelse men tillåtelse till 
känslomässig utlevelse i övrigt (Antonovsky, 2005). Dessa faktorer kan sägas ingå i de 
relationer som F etablerade med den personal hon upplevde sig komma nära. F liknar också 
en ur personalen vid en modersgestalt. Att ungdomars KASAM kan påverkas av erfarenheter 
har redan diskuterats och fått stöd av Birgersdotters studie. 
 
Stöd för detta resonemang kan påvisas i tidigare forskning av Spencer (2007) som visat att 
relationen måste vara av en viss kvalitet för att utfallet ska bli positivt för den unge. För att 
kvalitén ska ge ett gynnsamt utfall måste kontakten vara konsistent och pågå under minst ett 
år. Andra faktorer som karaktäriserat god kvalitet har varit att relationen varit präglat av 
närhet. Att den vuxne och den unges relation präglas av närhet har varit viktigare än hur ofta 
de träffats eller typer av gemensamma aktiviteter (Spencer 2007). 

Stark känsla av hanterbarhet 

Resultatet av KASAM-fomuläret visade också att alla hade en stark känsla av hanterbarhet. 
Där var skillnaderna i poängtal små. Denna känsla av hanterbarhet åskådliggörs av de öppna 
svar ungdomarna ger då de tillfrågas om de upplever sig ha kontroll över sina liv jämfört med 
tiden innan de påbörjade sitt deltagande i den miljöterapeutiska verksamheten. 
Intevjuperson A:  
Innan tiden i Floragruppen: ”Inte alls. Tog dan lite som den kom. Bara var. Och liksom gled 
med.” 
Efter tiden i Floragruppen: ”Man fick ju lära sig att vad händer i morgon och vad händer 
nästa vecka … Ja, nu gör jag det. Mycket. Nu gör jag precis som jag vill. Förr så gjorde jag 
inte så mycket som jag ville, jag gjorde inte som nån ville. Förr blev det som det blev mera. 
Jag tror mycket på de här samtalen, de var bra. (Hur tänker denne vid tanken på eventuella 
kommande tråkiga händelser?) Jag tänker att det löser sig nog. Sen hur man löser det, det tar 
man då. Jag tror att jag blev lite vuxnare efter Floragruppen så då tänker jag i andra banor.” 
 
Intervjuperson B: 
Innan: ”Ja … kontrollera?(Kunde du bestämma vad du ville göra?) Jaadu, jag kunde 
bestämma, kunde ta tag i saker även innan.” 
Efter: ”Ja.” 
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Intervjuperson C: 
Innan: ”Jadu, väldigt dåligt med det. Skolkade i skolan och var hos kompisar och inte hemma 
så mycket.” 
Efter: ”Jag vet inte .. gå i skolan bara, tills jag kommer på vad jag vill göra. Nå ett mål i livet, 
nåt sånt ... (Har du möjlighet att nå det målet?) Ja. Absolut. Det tror jag.” 
 
Intervjuperson D:  
Innan: ”Jag kontrollerade inte mitt liv alls. Överhuvudtaget. (Du bara flöt med?) Ja, det 
gjorde jag. Andras förslag var liksom dom som gällde. Komma med egna förslag? Nej, nej, 
nej, nej. Det var så, jag kontrollerade inte alls…gjorde jag inte.” 
Efter: ”Ja, för det första går jag inte ut och super så fort jag får chansen …jag kan gå ut och 
ta en öl men … kanske till och med två till tre stycken men jag super inte så det tycker jag är 
att kontrollera. Och jag jobbar ja …Och där får jag inte bara kontrollera mitt liv. Jag jobbar 
ju, så att där måste man ju ta ansvar för någon annans liv …Jo, jag har tagit tag i livet.” 
 
Intervjuperson E: 
Innan: ”Jag kontrollerade det ganska bra.  Alltså under kontrollerade former för jag hade ju 
inte den friheten att göra vad jag ville.” 
Efter: ”Nu kan jag prata och kommunicera och lösa saker på så sätt … Om problem uppstår 
ska man försöka lösa dem på en gång istället för att låta dem gro.” 
 
Intervjuperson F: 
Innan: ”Inte alls. Jag levde lite i kaos där faktiskt.” 
Efter: ”Jag har kontroll, det känner jag att jag har, ja, vad ska jag säga. Mycket mer kontroll 
än vad jag haft innan, och säkert för att jag gick på skolan med, absolut. Fick lära mig att ha 
kontroll där.” 
 
Alla ungdomar har en hög känsla av hanterbarhet. Fyra av dem anser att de innan vistelsen 
inte hade kontroll över sina liv. Det är möjligt att vistelsen i Floragruppen ökat deras känsla 
av hanterbarhet då de där getts tillgång till de terapeutiska relationer miljöterapi 
tillhandahåller. Denna är avgörande för bearbetning och utveckling. Dessa relationer kan ha 
gett ungdomarna tillgång till de vuxna som fungerat som positiva identifikationsobjekt.  
 
Detta aktualiserar också begreppet signifikanta andra som återfinns i symbolisk 
interaktionism (Charon, 2001). Personalen på Floragruppen kan i relationen med ungdomarna 
blivit de signifikanta andra och som sådana de förebilder vars beteendemönster ungdomarna 
införlivat och gjort till sitt eget. Hur dessa sett på och förhållit sig till världen har då blivit det 
sätt som ungdomarna sett på och förhållit sig till världen. Detta är en meningsskapande 
process som möjliggörs av de signifikanta andra. Flera av citaten ger uttryck för ett moget sätt 
att jämföra hur de tidigare hanterade tillvaron jämfört med hur de upplever sin nuvarande 
förmåga att hantera tillvaron.  
 
Detta visade också Birgersdotters (2007) studie rörande ungdomars KASAM. Även där angav 
ungdomarna att de mognat och att de kunde se bakåt på ett mognare sätt. Vårt resultat 
överensstämmer också med den tidigare forskning Birgersdotter hänvisar till och som visar att 
ungdomars KASAM kan utvecklas och förändras genom erfarenheter och då de går in i 
vuxenvärlden. Birgersdotters slutsats var även att mycket i ungdomarnas berättelser tydde på 
att deras KASAM skulle ha visat sig svagare, om de hade svarat på frågorna i tidigare skede.  
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Detta styrker antagandet att den miljöterapeutiska verksamheten påverkat ungdomarnas 
KASAM i vår studie. Även Bronfenbrenners ekologiska utvecklingsteori kan vara tillämpbar 
som förklaringsmodell på ungdomarnas ökade känsla av hanterbarhet då detta även infattar 
kontroll och makt. Han nämner den dyadiska relationen vilken innebär ömsesidighet, särskilt 
om det sker i förenad aktivitet., där A påverkar B och tvärtom, vilket innebär maktbalans. 
Vidare menar Bronfenbrenner att det finns bevis för att den optimala situation för inlärning 
och utveckling är i en vilken balans av makt gradvis skiftar i favör till den utvecklande 
personen, med andra ord när den senare givs ökande möjlighet att tränas i att ha kontroll över 
situationen. 

Ungdomar med måttlig känsla av begriplighet 

Av de övriga intervjupersonerna är det två, C och D, utöver person E som har visat sig ha en 
måttlig känsla av begriplighet. Person D har också en måttlig känsla av meningsfullhet. Något 
dessa två personer har gemensamt och som skiljer dessa två från de andra framkommer då de 
får frågan om de kan berätta om någon händelse då någon person i deras närhet gjort dem 
besvikna. Både person C och D nämner då en specifik person, de säger båda två att deras 
pappa gjort dem besvikna. Dessa är personer som de haft en relation till. Möjligt är att 
relationen med deras fäder på grund av dessas beteende brustit i förutsägbarhet och därför hos 
C och D internaliserat en måttlig känsla av begriplighet. 
 
Stöd för detta kan hämtas då relationerna med fäderna betraktas ur ett interaktionistiskt 
perspektiv (Lundsbye et al. 2007). Detta innebär att hur individen ser på sig själv bottnar i 
internaliseringen av de olika relationerna. Via kommunikation i relationerna lämnar individen 
information om hur denne upplever sig själv och mottar även i denna kommunikation 
huruvida den sociala omvärlden, i detta fall C och D:s respektive pappor, bekräftar eller 
avvisar detta. Att få sin självbild övervägande bekräftad leder till att individen får en stabil 
identitetsuppfattning. Om individens självbild övervägande avvisas eller definieras på ett 
inkongruent sätt blir följden att identiteten blir oklar, diffus och ofri. Ett rimligt antagande är 
att upplevelsen av den egna identiteten som oklar och diffus är att jämföra med att ha en lägre 
känsla av begriplighet. 
 
Även Antonovsky menar att bakom manifesterandet och upprätthållandet av en stark KASAM 
finns de erfarenheter en person erhållit tidigare i livet och att dessa erfarenheter skapats i 
interaktion med de personer barnet varit starkt anknutet till. Antonovsky hävdar också att det 
är rimligt att stark KASAM hos föräldrar genomsyrar det utövade föräldraskapet vilket i sin 
tur ger barnet en stark KASAM (Antonovsky, 2005). De erfarenheter C och D fått i 
relationerna med sina pappor ger en bild av fäder som ofta brustit i föräldrarollen. 
 
En studie av Sacipovie, och Neikter (2007) visade att mönster av oro, hos ungdomar, inför 
framtiden inte i första hand rör vad man vill göra utan snarare fokuserar på hur målet ska 
uppnås. Denna oro leder till en desorientering. Det är möjligt att ungdomarna i Floragruppen 
genom personalens agerande fick tillgång till de verktyg som medvetandegjorde hur deras mål 
kunde uppnås. Detta ledde till en minimering av oron för framtiden och ett avslut av en 
upplevd desorientering. En tolkning kan här göras att ungdomar som har deltagit i en 
miljöterapeutisk verksamhet upplever en större känsla av begriplighet.  
 

Förälders deprimerade livssyn orsak till lägre känsla av meningsfullhet 

Person D hade även en måttlig känsla av meningsfullhet. Då denne tillfrågas om hur denne 
tänkte sig sitt liv innan Floragruppen meddelas:  
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” Att det var meningslöst. Det fanns verkligen ingen mening med mitt liv, kände jag. (Blev du 
ledsen av det? Kändes det sorgset?) Nu känns det sorgligt att tänka på att jag har känt så”. 
(Då, när du var inne i det där, blev du deppig av det?) Inte just dom tankarna, för jag var 

redan deppig. Dom tankarna var mer sakliga.” 
 
Då D berättar om sin förälder beskrivs denne som att då denne var full, var denne också 
ibland deprimerad. Utifrån symbolisk interaktionism är det möjligt att D internaliserade sin 
förälders sätt att se på världen vilket fick till följd att detta också blev det sätt D såg på 
världen. D upplevde då världen som meningslös. D:s förälder var en signifikant annan vars 
perspektiv D antog genom rollövertagande. Detta är enligt symbolisk interaktionism en 
process som är meningsskapande. Den mening som i D:s fall skapades var att livet saknade 
mening. D säger själv att dessa tankar var sakliga. Denne uttrycker att utan hjälp kanske 
denne inte ens skulle vara vid liv. Detta kan tolkas som att meningslösheten var en slags 
objektiv sanning för denne. D:s uttalande om att livet innan Floragruppen saknade mening 
indikerar att denne då haft en låg känsla av meningsfullhet. Efter vistelsen visade D sig ha en 
måttlig känsla av meningsfullhet. Det kan antas att D i verksamheten fått tillgång till nya 
signifikanta andra vars sätt att se på världen varit konstruktiv vilket hon då internaliserat. 
Detta har då haft en slags reparabel funktion. Detta styrks av tidigare forskning (Cárdenas 
2006) som visat att om föräldrarna inte är tillgängliga, kan ungdomarna i de fall de känner 
förtroende för personal, där erhålla stöd och resurser. Dessa ungdomars känsla av 
begriplighet, meningsfullhet och hanterbarhet har därmed ökat. Här kan återigen också 
hänvisas till Birgersdotters (2007) studie. 
 
Studien har endast uppmätt ungdomarnas KASAM efter vistelsen i Floragruppen. Detta har då 
mätts med Antonovskys standardiserade mätverktyg. Huruvida dessa ungdomar innan 
vistelsen hade ännu lägre känsla av sammanhang saknas kunskap om då någon skattning 
innan vistelsen ej gjorts. I intervjuguiden har dock öppna frågor ställts, och utifrån svaren kan 
ett rimligt antagande göras att en större del av ungdomarna upplevde lägre känsla av 
sammanhang. Detta grundat i ungdomarnas egna jämförelser hur de upplevde tiden innan 
verksamheten med tiden efter verksamheten. Detta indikerar att relationen som bildats under 
deltagande i miljöterapeutisk verksamhet har betydelse för ungdomars känsla av 
sammanhang, som även tidigare forskning vidimerar.  
 
Empirin visar att ungdomars dåliga relationserfarenheter gör att de blir emotionellt avstängda. 
Den miljöterapeutiska verksamheten med praktiskt stöd och deltagande i aktiviteter, bidrar till 
att goda relationer bildas. Detta medverkar till ungdomars förmåga att åter känna känslor. 
Relationerna bildas i en dyad och blir så småningom underlag för en 
sammanhangskatalysator, där relationerna, dyader på mikronivå, bidrar till att ungdomarna 
utvecklas och motiveras, vilket leder till att de också upplever en större känsla av 
sammanhang  

Slutdiskussion 
Syftet med denna undersökning var att få ytterligare kunskaper om ungdomars upplevelser av 
sammanhang efter att ha deltagit i en miljöterapeutisk verksamhet.  
Empirin har visat på företeelser av sociala mekanismer i ungdomarnas upplevelse. Ungdomar 
som har deltagit i en miljöterapeutisk verksamhet har tiden innan deltagandet visat på dåliga 
relationserfarenheter, vilket har lett till en känslomässig avstängdhet. Genom aktivt 
deltagande i en miljöterapeutisk verksamhet har de etablerat goda relationer i dyad med 
personalen. Detta har i sin tur möjliggjort ungdomens utveckling till en ökad upplevelse av 
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sammanhang. De har genom relationen till vuxna i verksamheten stärkt sitt sociala stöd och 
därigenom utvecklat förmågan att hantera och kontrollera sina liv. Genom verksamhetens 
struktur har de ungdomar som deltagit i verksamheten utvecklats och kommit vidare i sina liv.  
 
I denna miljöterapeutiska verksamhet har dessa ungdomar tagit del av relationer till andra 
vuxna vilket gett dem det stöd och den struktur med gränssättning som de ej försetts med i 
sina föräldrarelationer. Den mest verksamma faktorn har varit den dyad ungdomen har 
etablerat med sin kontaktperson. Denne har inneburit att ungdomen har utvecklats, motiverats 
och erhållit makt att komma vidare i sina liv. Ungdomarna har i flera fall förbättrat kontakten 
med sina föräldrar. Relationen med andra vuxna har bidragit till att de nu upplever sig ha 
kontroll över sin tillvaro och upplever större sammanhang. Funktionen av denna relation har 
för ungdomarna haft en slags reparativ karaktär. 
 
Bronfenbrenner betonar vikten av mikrosystem innehållande dyad då det gäller utveckling hos 
det nyfödda barnet. Det ter sig för oss som att detta mikrosystem är nödvändigt även under 
adolescensen då ungdomen ska träda in i vuxenlivet. Det framstår som om det under 
adolescensen är nödvändigt, att i ett andra skede få tillfälle att ingå i en ny dyad med en för 
ungdomen signifikant annan om en sådan under ungdomstiden ej kan tillgodoses av 
föräldrarna. Personalen har för ungdomarna blivit de signifikanta andra vars beteendemönster 
ungdomarna genom rollövertagande internaliserat. Detta tycks hos ungdomarna ha ökat 
upplevelsen av sammanhang. Det ter sig också tydligt för oss att just ungdomstiden är ett 
andra tillfälle att internalisera nya signifikanta andra, som är tillfälligt utbytbara om inte 
ungdomen just då har bra kontakt med sina föräldrar.  
 
Personalen har agerat envist och handgripligt. De har genom handling fått ungdomarna att 
komma till skolan och involverat ungdomarna i matlagning. Detta har efter en tid fått 
ungdomarna att gå dit självmant. I det skedet har också förståelse kommit. Då tycks insikten 
komma om varför detta är viktigt. Det framstår som att effekten har kommit utifrån och in. 
Vad som framstår vara den mest elementära orsaken är att ungdomarna gjorts delaktiga i 
vardagliga aktiviteter. Insikt tycks ha uppstått efter stundom påtvingad delaktighet i aktiviteter 
i miljöterapeutisk verksamhet. 
 
Något som initialt var något överraskande var den stora betydelse maten har haft för 
ungdomarna. Det framstår att maten inte endast har en fysiologisk överlevnadsfunktion. Den 
har även en funktion som inbegriper fler dimensioner. Den tycks vara det som lägger grunden 
för att en upplevelse av sammanhang ska kunna uppstå. Att endast bli bjuden på maten hade 
inte hos ungdomarna gett dem en känsla av sammanhang. Det som gett dem sammanhanget är 
delaktigheten i planering och tillagning av maten. Ur ett evolutionärt perspektiv kan man 
förstå betydelsen av detta. Genom maten har människan genom tiderna utvecklats. Hur viktigt 
detta fortfarande är framgår tydligt av studiens resultat. Genom delaktigheten har de inte 
endast försetts med näringsriktig kost utan även försetts med verktyg för att säkerställa sin 
överlevnad. Rimligtvis bör detta öka ungdomens upplevelse av sammanhang. 
 
Studiens resultat torde kunna generaliseras även till andra verksamheter, inte bara till 
verksamheter för ungdomar. Kunskapen kan vara värdefull inom andra verksamheter där 
miljöterapi används som metod. Det framstår som att fokus på detta bör finnas i liknande 
verksamheter. Då ungdomar tenderar öka sin upplevelse av sammanhang genom att aktivt 
delta i aktiviteter såsom i matlagning, torde vara ett självklart förfarande även i andra 
behandlingar av ungdomar. Att låta ungdomar aktivt delta i matlagning och planering av 
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denna i stället för att personal planerar, lagar och serverar maten åt ungdomar i behandling på 
institution eller familjehem borde öka effektiviseringen av behandlingen.  
  
Denna studies resultat stämmer överens med tidigare forskning. Ett flertal studier påvisar 
vikten av socialt stöd och liknande verksamma faktorer. Ett flertal av dessa studier har gjorts i 
andra länder, men visar ändå på stora likheter. Genom denna studie har en faktor framträtt 
klarare, detta är matens betydelse för upplevelse av sammanhang. 
 
Med avsikt att stärka studiens resultat vore det önskvärt att undersöka en större population. 
Intressant vore att undersöka andra verksamheter i syfte att utröna om resultaten skulle visa 
samma tendens. Antalet intervjuade personer kan antas vara en begränsning för studien. Då 
intentionen var att intervjua 16 personer kan antalet intervjuade personer tyckas vara få till 
antalet. Dessa sex intervjuade personer har ändå förmodats berätta sin sanning om sin 
upplevelse.  
Denna undersökning har inte haft syfte att undersöka betydelsen genom ett könsperspektiv. 
Framtida forskning skulle kunna svara på frågan om huruvida resultatet påverkas av kön.  
 
Resultatet i denna studie kan generaliseras till andra verksamheter som bedrivs i syfte att 
behandla ungdomar med psykosocial problematik. Detta då matens betydelse visat sig vara av 
större vikt än vad som inledningsvis inte anades. Matens betydelse kan förbigås och 
undervärderas då den skenbart kan framstå som trivial. Maten bör i framtiden ytterligare 
uppmärksammas, då maten är en viktig del i människors liv. Då maten på fler än ett sätt är 
viktig för människors överlevnad. Maten medverkar till att ungdomar att utvecklas och 
förbättrar sin upplevelse av sammanhang. Detta är fundamentalt då ungdomarna är 
betydelsefulla för allas vår framtid.  
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Bilagor  
Bilaga 1 

Syfte och frågor till kvalitativ intervju: 
Syftet är att fördjupa kunskapen om ungdomars upplevelse av känsla av sammanhang, efter att ha varit 
del av en miljöterapeutisk relation.  
Ungdomens tankar och upplevelser om verksamheten 
Tiden på Floragruppens verksamhet  

1. Kan du beskriva din tid på Floragruppen? 
2. Vad var bäst under tiden du deltog i verksamheten? 
3. Vad tyckte du var jobbigast med att du deltog i verksamheten? 
4. Vad i verksamheten tyckte du hjälpte dig mest just då? 
5. Vad hade du mer i verksamheten önskat hjälp med?  
6. Kan du beskriva hur din relation med personalen var under vistelsen på Floragruppen? 
7. Kände du på samma sätt inför för alla i personalen? 
8. Om nej, kan du beskriva den relationen lite mer?  
9. Kunde du märka att du ändrade åsikt om personalen när du hade varit där ett tag?  
10. Kan du beskriva hur du kände när personalen visade att du gjort något bra?  

 
Begriplighet 

11. Hur tänkte du om ditt liv innan du började på Floragruppen?  
12. Vad tyckte du var viktigt i ditt liv för dig innan din tid i verksamheten?  
13. Vid konflikt med personalen, vad hände och hur upplevde du det?  
14. Fanns det någon tid under deltagandet i verksamheten som du upplevde som mer 

konfliktfylld? 
15. Hur upplevde du personalens reaktion? 
16. Kan du beskriva vad det var i verksamheten som hjälpte dig att göra tillvaron begriplig? 

 
Meningsfullhet 

17. Kan du berätta om någon händelse där någon person i din närhet gjort dig besviken? 
18. Kan du berätta om någon händelse där en person gjort dig glad? 
19. Vad hade du för förväntningar på ditt deltagande i verksamheten? 
20. Tyckte du att personalen lyssnade på vad du tyckte, tänkte och ville? 
21. Finns det saker i dag som är särskilt vikigt för dig? Beskriv! 
22. Kände du dig delaktig?  
23. Kan du beskriva vad det var i verksamheten som hjälpte dig att känna meningsfullhet? 

 
Hanterbarhet 

24. Innan du började på Floragruppen, hur tyckte du att du kontrollerade ditt liv? 
25. Hur upplevde du ditt sätt att hantera känslor innan din tid på Floragruppens verksamhet?  
26. Tycker du att ditt sätt att hantera känslor har förändrats, på vilket sätt? 
27. På vilket sätt kan du idag känna att du har möjlighet att ha kontroll över ditt liv? 
28. Kan du beskriva vad det var i verksamheten som hjälpte dig att känna att du kan hantera 

tillvaron?  
 

I dag och i framtiden 
29. Har ditt sätt att hantera känslor förändrats, och vad gör för att hantera känslor? 
30. Kan du beskriva vad i verksamheten som har hjälpt dig?  
31. Har tiden i verksamheten förändrat din syn på dig själv, i så fall på vilket sätt? 
32. Vad har din delaktighet i verksamheten betytt för dig som person? 
33. Hur tror du att ditt liv skulle ha varit om du inte deltagit i verksamheten? 
34. Vad hade du mer önskat hjälp med i ditt liv just då?  
35. Vad tror du med verksamheten mest har varit till nytta för dig?  
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Bilaga 2 

Känsla av sammanhang, förkortad version. A. Antonovsky (1991) 
 

1. Har du en känsla av att du inte riktigt bryr dig om vad som händer runt omkring 
dig? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket sällan                     Mycket ofta 
eller aldrig       
 
 

2. Har det hänt att du blev överraskad av beteendet hos personer som du trodde du 
kände väl? 

1 2 3 4 5 6 7 
Har aldrig                      Har ofta hänt 
hänt  
      
 

3. Har det hänt att människor som du litade på har gjort dig besviken? 
1 2 3 4 5 6 7  
Har aldrig                       Har ofta hänt 
hänt       
 
 

4. Hittills har ditt liv: 
1 2 3 4 5 6 7 
Helt saknat                     Genomgående 
mål och mening        haft mål och mening 
 
 

5. Känner du dig orättvist behandlad? 
1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                   Mycket sällan/ 
                                         Aldrig 
 
 

6. Har du en känsla av att du befinner dig i en obekant situation och inte vet vad du 
skall göra? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                     Mycket sällan/ 
      Aldrig 
 
 

7. Är dina dagliga sysslor en källa till: 
1 2 3 4 5 6 7 
Glädje och djup              Smärta och leda                 
Tillfredsställelse 
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8. Har du mycket motstridiga känslor och tankar? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                  Mycket sällan/ 
      Aldrig 
 

 
9. Händer det att du har känslor inom dig som du helst inte vill känna? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                    Mycket sällan/ 
      aldrig 
 
 

10. Även en människa med stark självkänsla kan ibland känna sig som en 
”olycksfågel”. Hur ofta har du känt det så? 

1 2 3 4 5 6 7 
Aldrig                    Mycket ofta 
 
 

11. När något har hänt, har du vanligtvis funnit att: 
1 2 3 4 5 6 7 
Du över- eller                    Du såg saken i 
undervärderar                       dess rätta                 
dess betydelse                        proportion 
 
 
 

12. Hur ofta känner du att det inte är någon mening med de saker du gör i ditt 
dagliga liv? 

1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                    Mycket sällan/
       aldrig 
 
 

13. Hur ofta har du känslor som du inte är säker på att du kan kontrollera? 
1 2 3 4 5 6 7 
Mycket ofta                     Mycket sällan/
      aldrig 
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Hej!      Bilaga 3 
Detta brev skickas till en grupp ungdomar som tidigare har varit elever i Floragruppen. 
Vi är två socionomstuderande som tror att Du har den kunskap och erfarenhet som kan hjälpa 
oss. Vi ska göra en studieuppgift och undrar om Du för att hjälpa oss, skulle vilja dela med 
Dig av Din kunskap. Studien vi ska genomföra blir i form av en C-uppsats med syfte att få 
ytterligare kunskap om verksamhet för ungdomar. Vår erfarenhet är att kommunala 
verksamheter för ungdomar behöver utvecklas och förbättras och det är där som Du kan bidra 
med Din kunskap. Du har ju sett verksamheten inifrån. Vi har pratat med personalen som 
också vill ha mer kunskap, då det också kan hjälpa dem med arbetet i Floragruppen. 
 
För den sakens skull har Floragruppens personal nu skrivit ett brev till dig, för att du tidigare 
har deltagit i deras verksamhet. Vi undrar om du skulle vara intresserad av och har tid att bli 
intervjuad av oss. Våra frågor skulle handla om den tid Du var elev där. 
Att delta i intervjun är helt frivilligt. Det innebär att Du, om Du önskar, kan och får avbryta 
din medverkan när som helst. Du behöver då inte heller tala om varför Du väljer att hoppa av. 
Det Du säger till oss kommer att ligga till grund för vår studie och kommer alltså bara att 
användas i forskningssyfte. Ditt namn, personnummer, adress eller andra personuppgifter som 
skulle röja Din anonymitet kommer inte att nämnas, ej eller lämnas ut till någon. Det du säger 
kommer att anonymiseras, dvs. vi kommer att omöjliggöra att någon som läser uppsatsen kan 
identifiera vem Du är. 
 
Dina uppgifter kommer att behandlas jämte Personuppgiftslagen PUL (1998:204).  
 
Vi som skriver detta är studenter vid Örebro Universitet och vår handledare är Åsa Cater-
Källström 
 
Är du intresserad att medverka, kan Du ta kontakt med Floragruppen och där svarar Tommy, 
Linnea eller Ella. Du kan via e-post, sms eller telefon tala om att Du vill delta, och att Du 
samtycker till att vi två socionomstudenter får ta kontakt med Dig.  
Floragruppen, Tommy, Linnea och Ella, vidarebefordrar sedan Ditt svar till oss, så att vi med 
Din tillåtelse kan ta kontakt med Dig och bestämma tid och plats för intervju. 
 
Telefonnummer till Floragruppen:   XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
E-post:    XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 
 
Det vore bra om du lämnade ditt svar senast 2 november. 
 
 
Med vänliga hälsningar 
 
Socionomstuderande 
Sirje Karjel   Tova Heiniemi 
 
 
 
E-post: student1@hotmail.com eller  student2@hotmail.com  
Mobil: XXX-XX XX XXX 
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Hej!       Bilaga 4. 
 
Här kommer en påminnelse. För en tid sedan fick en grupp ungdomar med kunskaper och 
erfarenhet från deltagande i Floragruppens verksamhet, däribland Du, en förfrågan om en 
möjlighet att delta i en studie med syfte att ge socionomer mer kunskaper om 
ungdomsverksamhet. Vi behöver Dina kunskaper och Din erfarenhet, där Du får möjlighet att 
berätta vad Du vet.  
 
Om Du har glömt, eller inte hunnit svara, får Du en sista chans till onsdagen 071107. 
Ring eller maila till Floragruppen, så får du kontakt med Tommy, Linnea eller Ella.  
 
Telefonnummer till Floragruppen:   1111-22 222 eller 111-22 22 222 eller 
E-post:    förnamn.efternamn@XXXXXXXX.XX 
 
Eller ta direkt kontakt med:  
 
Sirje Karjel   Tova Heiniemi 

 
 

E-post: student1@hotmail.com eller  student2@hotmail.com  
Mobil: XXX-XX XX XXX 
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Information om intervju.   Bilaga 5 
 

 
Syfte med denna studie är att få utökade kunskaper om verksamheter som finns för ungdomar 
i form av en c-uppsats där vi vänder oss till ungdomar som har deltagit i en kommunal 
verksamhet.   
 
Till undersökningen har ungdomar valts som har kunskaper och erfarenhet av deltagande i en 
kommunal verksamhet och behandling. Ungdomar med kunskaper inom detta område, har 
valts ut som kunskapsgivare undersökningen.  
 
Syftet med intervjun är att få ta del av ungdomarnas kunskaper och om ungdomars upplevelse 
av sammanhang efter att ha ingått i en kommunal verksamhet. Den information den 
intervjuade lämnar, ska användas som material till en undersökning i form av en C-uppsats. 
Intervjun beräknas ta ca en timme.  
 
Personer som har tillgång till intervjumaterialet är två studenter vid namn Sirje Karjel och 
Tova Heiniemi, vid Örebro Universitet som är författare till uppsatsen. Studenternas 
handledare vid Örebro Universitet är Åsa Källström Cater.  
 
Innan publicering har intervjupersonen rätt att se utskrift och författarnas tolkningar av 
materialet. Intervjumaterialet kommer att lagras på sådant sätt att det ej kan nås av eller 
identifieras av utomstående. I rapporten/underökningen kommer inga uppgifter att finnas med 
som kan medföra att intervjupersoner identifieras. Intervjuerna kommer endast att användas i 
denna undersökning.  
 
Intervjupersonen har rätt att om och när denne så önskar, avbryta sitt deltagande. Detta kan 
göras vid vilken tidpunkt som helst utan att medföra negativa följder för den medverkande.   
Alla deltagande i denna undersökning, författarna och handledare, förbinder sig att ej till 
någon utomstående röja uppgifter om intervjupersonernas identitet.  
 
 
Om du som blir intervjuad, känner att du någon gång behöver ta kontakt med oss, studenter 
eller handledare, kontakta oss gärna. Nedan finner du telefonnummer till oss.  
 
Sirje Karjel, student, Örebro Universitet 
XXX-XX XX XXX, XXXX-XXX XX 
 
Tova Heiniemi, student, Örebro Universitet 
XXX-XX XX XXX, XXXX-XXX XX 
 
Åsa Källström Cater, handledare, Örebro Universitet 
XXX-XX XX XXX
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Skriftligt samtycke 
 
 
 
 
 
 
 
Undertecknad har muntligen och skriftligen informerats om intervjusammanhanget och 
samtycker till att delta i denna intervju:  
 
Ort, datum 
 
 
___________________________ 
 
 
Namnteckningar 
 
Kunskapsgivare   Intervjuare 
 
 
____________________________  ____________________________ 
 
 
 
    ____________________________ 

 
 
 


